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         Oamenii care luptă pot pierde.    

Oamenii care nu luptă au pierdut deja. 

BERTOLT BRECHT  

 

 

Introducere 

 

Anul școlar 2016-2017 a fost anul ultim desfășurat sub orientarea strategică a Proiectului 

de Dezvoltare Instituțională, document realizat pentru un interval de patru ani școlari, 2013-2017.  

Cu scopul îmbinării competențelor și energiilor creative ale personalului didactic, didactic-

auxiliar și nedidactic, PDI-ul a vizat ancorarea definitivă a școlii noastre între instituțiile de profil 

care ating standarde de performanță conforme dimensiunii europene a învățământului și  care 

formează elevi ce pășesc cu succes în orice instituție de învățământ postgimnazial. Planul a vizat, 

de asemenea, ca elevii, familiile acestora, întreaga comunitate socială în care suntem integrați să 

conștientizeze că în școala noastră muncește un colectiv care își onorează deviza asumată, aceea 

că suntem „Școala care deschide și formează perspective”.  

PDI-ul a fost rodul unei gândiri și decizii colective, coordonarea aparținându-i d-nei 

profesoare Stela Pop, director la momentul conceperii și implementării planului. A suferit, 

evident, an de an, revizuiri și ajustări. În cei patru ani echipa managerială a fost mereu alta, din 

diverse motive, fără relevanță pentru a fi enumerate, totul culminând cu  anul școlar 2016-2017 în 

care școala a avut trei echipe manageriale: Cosma Mihai și Mureșan Marius în perioada 1 

septembrie 2016-8 ianuarie 2017, Mureșan Crina și Săsărman Marinela din 9 ianuarie 2017 până 

în 9 aprilie 2017, Hapca Manuela cu Săsărman Marinela din 10 aprilie până la 31 august 2017. 

O analiză a realizării PDI-ului, elaborată și competentă, cu evaluări cantitative și studii de 

efect-impact-decizii emergente, în acest moment pare extrem de dificil de realizat. Sunt și 

semnale că analiza nu o să ne avantajeze întru-totul prin prisma atingerii țintelor strategice 

prestabilite deși sunt realizări indubitabile, și nu puține iar dintre nereușite câteva s-au manifestat 

independent de străduința sau intențiile noastre. Va fi realizată această analiză, în curând,  

deoarece este nevoie de un nou Plan de Dezvoltare Instituțională, cu valoare strategică, capabil să 

ofere orizont și direcții clare activității din școală, să ierarhizeze priorități în distribuirea 

resurselor, să atingă toate domeniile vieții școlare și toate domeniile funcționale.  

 

A. Aspecte privind managementul școlar 
 

Anul şcolar 2016/2017 a început în condiţii bune pentru corpul profesoral şi colectivul de 

elevi al şcolii. Toate sălile de clasă dar în special cele destinate desfăşurării activităţii grupelor 

pregătitoare și claselor a V-a au fost amenajate corespunzător şi în timp util, astfel că activitatea 

didactică a avut un start bun. S-a reușit asigurarea resursei umane calificată pentru toate nivelurile 

de învățământ. Cursurile au început bine și la Structura școlară Sigmir, cu continuitate în 

încadrare, ceea ce nu s-a mai reușit de câțiva ani (Monica Precub și Rozalia Kulcsar).  

Documentele de proiectare managerială anuală şi semestriale au fost realizate în cadrul 

general stabilit prin strategia de dezvoltare a învăţământului preuniversitar elaborată de 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistrița-Năsăud. Înainte de începerea cursurilor, prin decizia 

directorului a fost precizată componența Consiliului Profesoral și, prin aplicarea metodologiei s-a 
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constitut noul Consiliu de Administrație. În scopul atingerii obiectivelor propuse prin planul 

managerial pentru anul şcolar 2016/2017 au fost emise decizii interne pentru numirea: 

- Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare în 

persoana doamnei profesoare Lolici Simona; 

-  Responsabililor colectivelor metodice; 

-  Comisiilor şi grupurilor de lucru cu atribuţii specifice. 

S-a realizat orarul provizoriu pentru ambele cicluri de învățământ pentru prima săptămână 

de școală iar din a doua săptămână s-a intrat pe orarul definitiv, aprobat în CA. Tot de atunci a 

fost în vigoare serviciul pe școală, serviciul pe coridoare și curte, programul de suplinire a 

absenților motivați. 

La nivelul școlii a fost aprobat, iar ulterior s-a avizat către ISJ-BN, programul „Școala 

după școală”, beneficiind de acest program un număr de 35-40 de elevi.  

 Activităţile de monitorizare şi control s-au realizat în principal prin următoarele forme:  

Pentru activitatea didactică:  

- Asistenţe la ore efectuate de directori; 

- Evaluarea documentelor de proiectare curriculară şi monitorizarea modului de respectare 

a acestora, inclusiv la nivelul notării elevilor;  

- Analiza periodică a documentelor catedrelor de specialitate şi aplicarea corecţiilor 

necesare în activitatea acestora;  

- Analiza periodică a rezultatelor obţinute de elevi la clasă;  

- Analiza rezultatelor obţinute de elevi la concursuri şcolare;  

- Analiza periodică a aplicării consecvente a prevederilor regulamentare privind disciplina 

elevilor.  

Pentru activitatea de secretariat, financiară şi administrativă:  

- Raportarea permanentă la cerințele formulate de compartimentele ISJ BN transmise 

școlii prin e-mail-uri, prin fax-uri și prin săptămânala „Agenda directorului”; 

- Analiza periodică a documentelor compartimentelor secretariat, administraţie şi 

financiar contabil;  

- Verificarea şi, după caz, semnarea fiecărui document din circuitul financiar-contabil;  

- Verificarea periodică a modului de respectare a circuitului documentelor;  

- Inventarierea anuală a dotărilor școlii.  

Activitatea s-a desfășurat la nivel de normalitate în toate compartimentele auxiliare și 

nedidactice ale școlii, tot personalul efectuându-și în totalitate concediul de odihnă cuvenit. La 

sfîrșitul anului școlar întregul personal a obținut calificativul „foarte bine”. 

În anul școlar 2016-2017, obiectivele impuse prin Planul de Dezvoltare Instituțională au fost 

următoarele (așa cum au fost formulate în plan): 

1.Cunoașterea și aplicarea documentelor de politică educațională și a finalităților pe nivele de 

școlaritate în cadrul școlii, urmărind noile documente legislative – Legea Educației Naționale nr. 

1/2011 și legislația secundară (metodologii, regulamente etc.); 

2.Asigurarea calității educației prin oferirea programelor care să satisfacă așteptările 

beneficiarilor, precum și standardele de calitate, în conformitate cu prevederile Legii privind 

asigurarea calității în învățământul preuniversitar; 

3.Stabilirea ofertei curriculare a școlii în funcție de nevoile specifice ale comunității, 

personalizarea ofertei educaționale; 

4.Aplicarea sistemului de evaluare internă și externă; 
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5.Valorificarea rezultatelor la evaluarea națională a elevilor din clasele a II-a, a IV-a, aVI-a și 

a VIII-a, a rezultatelor la olimpiadele școlare, pentru creșterea performanței școlare; 

6.Implementarea curriculum-ului național; 

7.Îmbunătățirea calității predării-învățării-evaluării astfel încât să se asigure respectarea 

standardelor curriculare de performanță, cât și pregătirea elevilor pentru o societate în schimbare. 

În activitatea din școală fost promovat un climat de transparenţă în care să fie asigurată 

implicarea cadrelor didactice, reprezentanţilor comunităţii locale, elevilor şi părinţilor în actul 

decizional, evident, cu condiția să se dorească și să se afirme acest lucru. Măsurile aplicate în 

acest sens au vizat în principal următoarele:   

- Respectarea întocmai a prevederilor legale în vigoare privind rolul și atribuțiile 

Consiliului Profesoral şi al Consiliului de Administraţie în activitatea unităţii de învăţământ;  

- Afișarea tuturor hotărârilor de C.A. în sala profesorală; 

- Asigurarea reprezentării în Consiliul de Administraţie a cadrelor didactice desemnate de 

Consiliul Profesoral, respectiv a reprezentanţilor Consiliului Local, ai părinţilor și ai Primarului 

municipiului Bistrița.  

Participarea la şedinţele Consiliului de Administraţie a fost satisfăcătoare si extrem de 

productivă în special a reprezentanților cadrelor didactice, a reprezentantelor părinților, a 

doamnei Daria Gavrilaș-Vasilichi reprezentanta CL, și mai puțin în privința celorlalți desemnaţi.  

Activitatea de proiectare a procesului instructiv-educativ s-a realizat sub coordonarea 

şefilor de catedre. Au fost analizate planurile de învăţământ şi programele şcolare în vigoare şi s-

a ţinut cont de precizările transmise cadrelor didactice cu ocazia consfătuirilor pe discipline. 

Planificările realizate de cadrele didactice au acoperit integral programele şcolare şi au inclus 

activităţile de evaluare. Au fost elaborate planificări distincte pentru orele de pregătire 

suplimentară în vederea evaluărilor naționale la clasele II, IV, VI și VIII. 

Oferta educaţională a unităţii de învăţământ s-a realizat conform procedurii interne 

elaborate în acest scop. Stabilirea ofertei educaţionale se realizează prin sondarea preferințelor 

elevilor, invitarea cadrelor didactice să-și prezintă lista propunerilor, listă analizată în Comisia 

pentru curriculum. Se poate aprecia că CDŞ răspunde într-o bună măsură solicitărilor 

elevilor,părinților şi specificului unităţii de învăţământ.  

 

a. Baza materială: Şcoala a beneficiat de 26 de săli de clasă corespunzătoare din toate 

punctele de vedere pentru desfăşurarea activităţilor de învăţământ, din care 3 sunt special 

amenajate pentru clasa pregătitoare iar alte trei pentru alternativa „step by step”, o sală în care se 

joacă cei mai mici elevi, două săli în care se lucrează cu elevii cu CES, trei laboratoare (de fizică, 

chimie, biologie), o sală dotată cu 30 de calculatoare unde s-au desfășurat orele de TIC, dar a fost 

și la dispoziția celorlalte cadrelor didactice pentru activități specifice. În școală există cabinete de 

Istorie-Geografie, Religie, Desen, Consiliere, Logopedie. Există în școală o Cancelarie, două săli 

de relaxare (una dintre ele este situată în zona sălilor de claselor primare), o sală pentru proiecție 

unde se desfășoară ședințele de Consiliu Profesoral și diverse activități din derularea proiectelor. 

Școala are o sală de festivități și spectacole cu aprox. 120 de locuri, un cabinet medical, o 

bibliotecă ce adăpostește peste 15.000 de volume și include Centrul de Documentare și 

Informare, o sală în care servesc masa elevii din clasele „step by step”. Ambii directori au birouri 

spațioase, în alte trei încăperi  lucrează personalul didactic-auxiliar. Școala dispune de sală pentru 

arhivă, magazii pentru materiale de curățenie consumabile, materiale de birou, manuale. Există și 

două săli în care  sunt depozitate calculatoare defecte sau care nu se utilizează.  În a doua clădire 

a școlii există trei  săli de sport, vestiare, sala profesorilor,  magazie de materiale sportive, 
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magazie de unelte și atelierul muncitorilor de întreținere. Curtea școlii este spațioasă și este 

completată de trei terenuri de sport cu gazon artificial, degradat în bună măsură, și cu un spațiu de 

parcare pentru 20 de mașini. 

 

b. Resurse umane. În şcoala noastră au funcționat în anul școlar 2016-2017 56 de cadre 

didactice pentru 48.52 posturi, norme și degrevări. Numărul de cadre didactice este format din: 

21 profesori pentru învățământul primar sau învățători (inclusiv 1 post învățământ preșcolar), din 

care: 19 titulari și 2 suplinitori calificați  și 35 de profesori din care: 11 titulari cu normă întreagă, 

8 titulari cu diferite fracțiuni de normă  14 suplinitori calificați din care 3 cu normă întregă și 

11 cu fracțiuni de normă. De remarcat: Doar 14 profesori cu normă întreagă în școală (11 

titulari și trei suplinitori), din care doi sunt directori,  și un necesar de 12 diriginți.  Dintre 

cei  56 de învățători și profesori care au activat în școală  2  au fost debutanți, 11 cu definitivat în 

învățământ, 8 dețineau gradul II și 35 gradul I. Profesoara Dan Aurelia, inspector școlar dar 

titulară a școlii și profesoară cu 1/6 normă în anul supus analizei, deține titlul de doctor în Istorie. 

6 cadre didactice și un cadru didactic auxiliar au beneficiat de gradaţii de merit. Din totalul de 56 

de cadre didactice doar doamna profesoară Dan Aurelia a fost inclusă pe lista metodiștilor ISJ iar 

6 cadre didactice au făcut parte din consilii consultative pe discipline de învățământ. 

c.Populația şcolară: Situaţia efectivelor de elevi la sfârşitul anului școlar 2016 – 2017, prin 

comparație cu cei precedenți  (incluzând și Școala Sigmir), a fost  următoarea:    

 

2014/2015 

Nr. clase Nr. elevi 

 preşcolar  primar gimnazial preşcolar primar Gimnazial 

1  16 12 25 340 246 

Total clase: 29 Total elevi și preșcolari: 611 

                            

 

2015/2016: 

Nr. clase Nr. elevi 

preşcolar  primar gimnazial preşcolar primar Gimnazial 

1  16 12 23 327 284 

Total clase și grupe: 29 Total elevi și preșcolari: 634 

 

 

2016/2017: 

Nr. clase Nr. elevi 

preşcolar  primar gimnazial preşcolar primar Gimnazial 

1  16 12 21 350 290 

Total clase și grupe: 29 Total elevi și preșcolari: 661 

 

Creșterea efectivului de școlari din ciclul primar este un mare plus, cu atât mai mult cu 

cât vine după ani buni în care constant, s-a înregistrat regres, dacă se face abstracție de 2013-
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2014 când au intrat în școală două generații prin instituirea clasei pregătitoare. În orice caz, 

efectivul total, CP – VIII a crescut în ultimii trei ani în special datorită elevilor transferați din alte 

școli. S-a forțat primirea elevilor pentru normalizarea efectivelor și creșterea raportului Număr 

elevi/Număr clase, raport care a avut valoarea, la SGLB (fără Sigmir), în anul 2016-2017 de 

23,5, o valoare mult mai mică decât a tuturor școlilor din Bistrița și care tinde, în școlile 

„sănătoase”, spre 30. Această valoare, mică,  influențează negativ din multe privințe: încadrarea 

cu personal didactic auxiliar, includerea de cursuri opționale în CDȘ, aprobarea de clase cu 

studiu intensiv și, în special, buget alocat. Îmbunătățirea raportului amintit se poate face prin 

două moduri: fie sunt acceptați în școală toți solicitanții (nu intră în discuție solicitanții de drept, 

prevăzuți de ROFUIP) fie determinăm afluența prin oferta educațională valoroasă și, în special, 

printr-o imagine și percepție de excepție în comunitate.  

 

d.Starea disciplinară: În anul școlar 2016-2017 nu au fost sancționați cu avertisment 

(mustrări scrise) elevi din școală. Prin scăderea notei la purtare la 9, la 8 sau la 7 au fost 

sancționați 7 elevi din clasa a VIII-a C, un elev din VI C și 2 elevi din VII C. Un singur elev din 

clasa a VI-a C a avut nota la purtare scăzută sub 7. Pentru orice cunoscător al școlii, cadru 

didactic în special, care observă manifestările din curte, atmosfera din pauze de pe coridoare, din 

jurul școlii dar, cu precădere, la activitățile didactice numărul de note scăzute la purtare pare mult 

prea mic. Se induce constatarea că nota la purtare (calificativul), singurul mijloc real, măsurabil 

pe care diriginții și învățătorii îl au la dispoziție pentru a disciplina și a semnala familiei 

derapajele de comportament sau carențele educative nu este folosit cum trebuie. Se vădește și o 

explicație: Superficialitatea și iresponsabilitatea cu care este tratată legislația școlară de la 

regulamente la proceduri. 
 

 e.Rezultatele la învățătură ale elevilor sunt oglindite de note și calificative. Principalele 

preocupări au vizat extinderea metodelor şi tehnicilor de evaluare şi planificarea raţională a 

evaluărilor pe parcursul anului scolar. În privinţa metodelor şi tehnicilor de evaluare sunt 

combinate metode/tehnici tradiţionale (preponderent evaluări scrise) cu metode/tehnici 

alternative (proiecte, lucrări experimentale, portofolii). În ansamblu se poate aprecia că există o 

pondere echilibrată a diferitelor metode şi tehnici de evaluare la majoritatea disciplinelor, iar 

rezultatele evaluărilor reflectă în mod obiectiv calitatea pregătirii elevilor. Această constatare se 

bazează pe analizele interne realizate la nivelul catedrelor.  

 Analiza cifrelor„brute”, reflectă următoarea evoluție a promovabilității în ultimii trei ani 

școlari: 

 

 

2014 - 2015, 

Clasele 0 -IV  

Total elevi – 340  

  Promovaţi – 339  

  Repetenți –1  

  Procent –   99,70%  

Clasele V-VIII  

Total elevi – 246  

  Promovaţi – 242 

           Repetenți –  4 

  Procent – 98,37%  
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2015 - 2016 

Clasele 0 -IV  

Total elevi – 327 

 Promovaţi – 323  

  Repetenți –4  

  Procent –   98,77%  

Clasele V-VIII  

Total elevi – 284  

  Promovaţi – 276 

           Repetenți –  8 

  Procent – 97,18%  

 

2016- 2017 

Clasele 0 -IV  

Total elevi – 350 

 Promovaţi – 347  

  Repetenți –3  

  Procent –   99,14%  

Clasele V-VIII  

Total elevi – 290 

  Promovaţi – 289 

           Repetent –  1 

  Procent – 99,65%  

 

f.Evaluări naționale. În privința rezultatelor învățării mult mai elocvente sunt cifrele 

rezultate din analiza statistică a evaluărilor naționale și poate prin compararea acestora cu cele 

din anii precedenți. Sigur, aceste comparații își au limitele lor atâta timp cât de la un an la altul 

gradul de dificultate se schimbă, intenționat, prin analiza calității „materialului uman” și a 

situațiilor semnalate sau neintenționat din dorința de a diversifica itemii evaluărilor.  

Evaluarea elevilor claselor II, IV și VI s-a desfășurat în conformitate cu metodologia 

aprobată de către MENCȘ având ca temei legal prevederile Art. 74, alin. (2), (3), (4) din Legea 

educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Pentru optimizarea 

rezultatelor s-au făcut simulări ale evaluării la toate clasele implicate, utilizând de regulă subiecte 

sau itemi selectați din subiectele din anii anteriori sau din culegeri de teste oferite de edituri de 

profil. A surprins numărul mare de absenți la clasa a II-a de la Școala Sigmir. În schimb, la SGLB 

au participat și 6 elevi cu CES dintre cei 9 înregistrați la clasele II, IV și VI. 

 În clasa a II-a, 3 elevi (4,61%) au avut dificultate accentuată la citit şi scris (aceştia sunt 

elevi cu CES). Alti 5 (7,69%)  elevi au dificultate la citit şi 6 (8,95%) la scris. În ceea ce priveşte 

efectuarea calculelor matematice, între elevii de clasa a II-a există un număr de 12 elevi (17,91%) 

care întâmpină dificultăţi. 

La clasa a IV-a, din totalul de 40 elevi prezenţi la Limba română, 4 dintre aceştia (10%) 

au avut dificultăţi în înţelegerea textului citit şi la formularea de răspunsuri pe baza textului (2 

dintre elevi fiind cu certificat CES). În ceea ce priveşte rezultatele la matematică din acelaşi 

număr de elevi prezenţi, 10 (25%) întâmpină dificultăţi în rezolvarea calculelor matematice şi 

rezolvarea de probleme (2 dintre elevi fiind cu CES). 

La clasa a VI-a, la testul de „Limbă și comuncare” din 1064 de răspunsuri ale celor 76 de 

elevi (76 x14 itemi = 1064), 528 răspunsuri au primit punctaj total (49,63%), 399 răspunsuri au 

primit punctajul parțial (37,50%), iar 137 răspunsuri au fost total greșite (12,87%). 
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La testul de „Matematică și științe”din cele 1140 de răspunsuri (76 elevi x 15 itemi) au 

primit punctaj total 570 răspunsuri (50,00%), 255 răspunsuri au primit punctaj parțial (22,37%), 

iar 315 de răspunsuri au fost eronate (27,63%).  

Activitatea de organizare şi desfăşurare a Examenului de evaluare naţională 2017 pentru 

elevii care au absolvit clasa a VIII-a s-a desfăşurat pe baza deciziei Inspectoratului Şcolar 

Judeţean Bistriţa – Năsăud nr. 1108 din 13.06.2017. 

Desfăşurarea examenelor s-a realizat respectându-se Metodologia de organizare și desfășurare a 

Evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a precum și  ordinul 5071/2016 privind organizarea 

și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2016-2017. 

La examen au fost înscriși 64 de elevi, la ambele probe scrise, limba și literatura română, 

respectiv matematică,  absentând un elev, rata de participare fiind de 98,43%. Rezultatele 

obținute pe discipline și tranșe de medii au fost următoarele: 

 

Note obţinute Limba și literatura 

română 

Matematică Medie Evaluare 

Națională 

Număr elevi Număr elevi 

 

Număr elevi 

 

10 1 1 0 

9 - 9,99 20 14 16 

8 - 8,99 21 15 20 

7 - 7,99 16 10 10 

6 - 6,99 3 7 10 

5 - 5,99 2 9 4 

4 - 4,99 0 4 2 

3 - 3,99 0 1 1 

2 - 2,99 0 2 0 

1 - 1,99 0 0 0 

TOTAL ELEVI 63 63 63 

MEDIE 8,39 7,37 7,88 

PROCENT DE 

PROMOVABILITATE 

100% 88,88% 95,23% 

 

            g.Admiterea în învțământul post-gimnazial. . Câte 13 foști elevi sunt înscriși la CNAM 

și CNLR, 14 au început cursurile la CT INFOEL, 4 la Liceul Teoretic Sanitar câte 3 la CT Gr. 

Moisil și Liceul Sportiv, câte 1 la Liceul Tehnologic de  Servicii și LT  Forestier, un elev la CT 

de Comunicații Cluj-Napoca. Toți acești elevi au fost admiși la învățământ liceal, de zi. Alți 10 

elevi au fost admiși, tot în prima etapă de repartizare în clase liceale vocaționale (pedagogic, arte, 

sportiv) și școală profesională – 2 elevi. În sfârșit, 12 elevi corigenți au promovat în august și au 

participat la a doua etapă de repartizare. Dintre acești 12 elevi 11 sunt înscriși în clasa a IX, o 

singură elevă a decis, împreună cu familia probabil, să se stabilească în Spania. 
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h. Inspecţia tematică şi specială.   Pe parcursul anului școlar  doamna inspector de sector 

prof. dr. Aurelia Dan a efectuat  5 inspecţii tematice de îndrumare şi control, în urma cărora s-a 

constatat respectarea regulamentelor și aplicarea legislaţiei în vigoare.   

 Pentru dobândirea definitivatului în învățământ d-șoara Rozalia Kulcsar a fost inspectată 

de d-na Smaranda Florean  de la ISJ BN în 16.11.2016 și 14.12.2016. În vederea obținerii 

gradului didactic II în școală sau desfășurat 6 inspecții: Inspecția curentă 1 la Constantina 

Răchită (prof. Pop Adriana Alina de la CT INFOEL în 03.03.2017), Albu Cosmina (prof. Florean 

Smaranda ISJ BN în 27.03.2017), Inspecția curentă 2  la Bîrta Augustina (prof. Florean 

Smaranda ISJ BN în 20.03.2017) și Roman Zorița (prof. Moțoc Ioana de la CNAM Bistrița). S-a 

realizat Inspecția specială pentru Gradul II pentru Hoza Veronica Oana (prof. Florean 

Smaranda ISJ BN în 7.04.2017) și pentru prof. Szabo Ana (prof. Someșan Rodica de la CNLR 

Bistrița în 17.05.2017). D-na Ana Szabo a susținut și examenul teoretic dobândind astfel Gradul 

didactic II. 

 

B. RAPORTUL COORDONATORULUI DE PROIECTE EDUCATIVE 

   

I. PROIECTE ŞI PROGRAME EDUCATIVE 

SECŢIUNEA 1 Proiecte/Programe implementate de MENCŞ/ISJ BN/Parteneri 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

proiectului/pro

gram 

Iniţiator 

Aplicant 

Perioada de 

desfasurare 

Responsabili de 

activitate 

Participanţi 

(numeric) 

Elevi Cadre 

did. 

Pă- 

rinţi 

1. Târgul de 

purici 

Club Lions 

Bistrița 

Octombrie 2016 Consilier educativ 

Diriginți (12) 

Învățători / prof. 

Înv.primar (16) 

400 28 25 

2. Valiza cu 

rechizite 

Asociația Aripi de 

copil 

Noiembrie-

decembrie 2016 

Consilier educativ 

Diriginți / prof. 

(18) 

Învățători / prof. 

Înv.primar (6) 

500 20 0 

3. EcoTradiții Școala 

Gimnazială Nr. 1, 

Bistrița 

Octombrie-

noiembrie 2016 

Prof. Harja Emilia 60 3 10 

4. Reducerea 

riscului 

dezastrelor 

naturale 

ISU,Bistrița Noiembrie 2016 Prof. Lolici Simona  

Prof. Szabo Ana 

60 2 0 

5. Promovarea 

consumului de 

legume și fructe 

în școli 

Consiliul 

Județean Bistrița-

Năsăud 

Octombrie-

noiembrie 2016 

Consilier educativ 

 

300 30 0 

6. Săptămâna Centrul Nord-Sud 14-18 Consilier educativ 100 5 0 
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Educației 

Globale - 

,,Împreună 

pentru o lume a 

păcii" 

al Consiliului 

Europei /MENCS

/ISJBN 

Noiembrie 2016 Diriginți 

Învățători / prof. 

Înv.primar 

7. Program 

educațional 

Always 

Procter & 

Gamble/ISJBN 

Ianuarie 2017 Consilier educativ 50 3 0 

8. "Mai bine 

previi, decât să 

nu fii!” 

Inspectoratului 

General pentru 

Situaţii de 

Urgenţă și E.ON 

Energie România 

Decembrie 2016 Înv. Bîrta 

Augustina 

100 5 0 

9. Suflet pentru 

suflet 

Asociația Aripi de 

copil 

Decembrie 2016 Consilier educativ 30 10 0 

10. Școala mea 

poartă un 

nume 

Școala 

Gimnazială 

Avram Iancu, 

Bistrița 

Decembrie 2016 Consilier educativ 2 2  

11. ShoeBox Asociația de 

voluntariat 

„Cubul Orizonturi 

Albastre” 

Decembrie 2016 Prof. Rusu  

Codruța 

60 5  

12. Târgul 

„mARTișoare 

la Bibliotecă”, 

Ediția I.  

Biblioteca 

Județeană 

„George Coșbuc” 

și Palatul Copiilor 

Bistrița 

Februarie 2017 Consilier educativ 500 20 30 

13. “ STOP 

Bullying - ului  

(Spune NU 

intimidării)” 

CJRAE , CJAP, 

ISJ BN 

 

Ianuarie-mai 

2017 

Consilier școlar 70 3 0 

14. Ziua 

Jandarmeriei 

Jandarmeria 

Bistrița 

Aprilie 2017 Consilier educativ 50 2 10 

15. Apa și igiena 

sanitară 

Club Rotary , ISJ 

BN 

Martie 2017 Consilier educativ 150 10 15 

16. Mesajul meu 

antidrog 

CPECA, ISJ BN Mai 2017 Consilier educativ 

și consilier școlar 

500 20 0 

17.  Ziua fără 

autoturism 

ISJ BN, Primăria 

Bistrița 

22 Septembrie 

2016 

Consilier educativ  

Prof. Szabo Ana 

4 1 0 

18. Ziua Europei Camera de 

Comerț și 

Industrie, 

Primăria  Bistrița, 

CJ BN, ISJ BN 

9 Mai 2017 Prof. Szabo Ana 

Prof. Înv. Primar 

Rus Aurora 

Prof. Înv. Primar 

Bîrta Augustina 

35 3 0 
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SECŢIUNEA 2 : Proiecte iniţiate la nivelul unităţii 

 

SECŢIUNEA 3:  PROIECTE/ACȚIUNI derulate în cadrul STRATEGIEI NAȚIONALE 

DE  

ACȚIUNE COMUNITARĂ (SNAC) 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

proiectului 

Organizator Domeniul Perioada Responsabil/coordonato

r  

1. Târgul de 

purici 

Club Lions 

Bistrița 

Voluntariat  Octombrie 2016 Prof. Lolici Simona 

2. Suflet pentru 

suflet 

Asociația Aripi de 

copil 

Voluntariat Decembrie 2016 Prof. Rus Mirela 

3. ShoeBox Asociația de Voluntariat Decembrie 2016 Prof. Rusu Codruța 

Nr. 

crt. 

Titlul 

proiectului 

Coordonator/i Perioada de 

desfasurare 

Parteneri Participanţi 

(numeric) 

Elevi Cadre 

did. 

Pă- 

rinţi 

1. Scary Skin on 

Halloween 

Prof. Lolici 

Simona 

Prof. Oros Alina 

Septembrie-

octombrie 2016 

Cătăsound 

 

350 15 10 

2. Christmas 

Time 

Prof. Lolici 

Simona 

Prof. Oros Alina 

Prof. Boncea 

Ionuț 

Noiembrie-

decembrie 2016 

Cătăsound 

CJ BN 

Primăria Bistrita 

100 5 15 

3. Joaca de-a 

timpul 

Prof. Oros Alina 

ECHIPA DE 

PROIECT 

Aprilie-iunie 

2017 

Biblioteca 

Județeană 

100 13 0 

4. Steluțele verzi Prof. Harja Emilia Octombrie 

2016-mai 2017 

Primăria Bistrița 30 5 0 

5. Bucuria 

primăverii 

Prof. Lolici 

Simona 

Prof. Oros Alina 

Prof. Trișcaș 

Ionica 

Februarie-martie 

2017 

Cătăsound 

Primăria Bistrita 

500 30 20 

6. Să nu uităm 

să fim copii 

Prof. Lolici 

Simona 

Prof. Oros Alina 

Mai-iunie 2017 Cătăsound 

Primăria Bistrita 

150 10 10 



RAPORT MANAGERIAL AN ȘCOLAR 2016 - 2017 

12  

  

voluntariat 

„Cubul Orizonturi 

Albastre” 

4. Valiza cu 

rechizite 

Asociația Aripi de 

copil 

Voluntariat Noiembrie-

decembrie 2016 

Prof. Trișcaș Ionica 

5. Întinde mâna, 

prietene! 

Liceul Tehnologic 

Agricol Bistrița 

Educație civică, 

voluntariat, 

proiecte 

caritabile 

Ianuarie-martie 2017 Prof.Lolici Simona 

Prof.Trișcaș Ionica 

Prof. Oros Alina 

 

SECȚIUNEA 4 Proiecte/acțiuni derulate în cadrul unor Strategii naționale/județene 

(conform  Planului de acțiuni judeţean, elaborat în cadrul  fiecărei strategii) 

4..1. Acţiuni desfăşurate pentru copiii cu părinţi plecaţi în străinătate 

Nr.  

crt. 

Denumirea 

proiectului/activităţile 

principale 

Perioada Responsabil/ 

coordonator 

Participanţi 

(se indică 

numeric) 

Parteneri 

1. Program de consiliere a 

elevilor cu părinți 

plecați la muncă în 

srăinătate 

Septembrie 

2016-Iunie 

2017 

Consilier 

școlar 

50 CJRAE BN,  

Șc. Gimn. Nr. 7 Bistrița 

2. Dezvoltarea abilităților 

socio-emoționale prin 

tehnici suportive 

Septembrie 

2016-Iunie 

2017 

Consilier 

școlar 

30 CJRAE BN,  

Șc. Gimn. Nr. 7 Bistrița 

 

4.2. Acţiuni desfăşurate pentru prevenirea traficului de persoane 

Nr.  

crt. 

Denumirea 

proiectului/activităţile 

principale  

Perioada Responsabil/ 

coordonator 

Participanţi 

(se indică 

numeric) 

Parteneri 

1. - - - - - 

 

4.3. Acţiuni desfăşurate pentru prevenirea consumului de droguri/tutun/alcool  

Nr. 

crt. 

Denumirea 

proiectului/activităţile 

principale  

Perioada Responsabil/ 

coordonator 

Participanţi 

(se indică 

numeric) 

Parteneri 

1. Necenzurat Anul 2016, pe 

perioada 

Consilier 

educativ 

85 CPECA Bistrița 

CJRAE BN 
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derulării 

proiectului 

Consilier 

școlar 

CJRAE CJ 

 

SECȚIUNEA 5 PARTENERIATE  

ANEXA 1 – Centralizator PARTENERIATE EDUCAȚIONALE 

Nr. 

crt. 

INSTITUȚIA TIPUL 

parteneriatului 

DURATA 

acordului 

ACTIVITĂȚI/ACȚIUNI 

planificate 

OBS. 

1. Asociația 

Aripi de copil  

Școlar  Anul 

2016, pe 

perioada 

derulării 

proiectului 

Organizarea și 

desfășurarea activităților 

de voluntariat ale 

asociației ”Aripi de copil” 

Proiect 

susținut din 

fondurile 

proprii ale 

asociației  

2. CJRAE BN 

Dezvoltarea 

abilităților 

parentale prin 

consiliere 

Județean  Anul 

2016, pe 

perioada 

derulării 

proiectului 

Cum să fi un părinte mai 

bun 

Cum să învingi stresul și 

furia 

Cum să comunici eficient 

cu copilul tău 

Implicarea 

responsabilă a 

părinților în 

educația 

eficientă a 

copiilor 

3.  CJRAE Sălaj 

Exprimă-te 

liber 

Național Anul 

2016, pe 

perioada 

derulării 

proiectului 

Dezvoltarea abilităților 

socio-emoționale ale 

elevilor 

Încurajarea 

creativității 

elevilor 

4.  CPECA 

Necenzurat 

Județean Anul 

2016, pe 

perioada 

derulării 

proiectului 

Activități de Consiliere și 

orientare spre atitudini și 

practice de viață 

sănătoasă, darși a 

petrecerii timpului liber 

Valorizarea 

emoțională a 

elevilor 

5. Biserica 

ortodoxă 

Sfântul Ioan 

Botezătorul  

Biserica 

Penticostală 

Școlar Anul 

2016, pe 

perioada 

derulării 

proiectului 

Vizite periodice la 

biserică și dezbateri pe 

teme religiose cu alte 

personae din cadrul 

bisericilor 

Respectul față 

de toți 

oamenii, 

necondiționat 

de religie  

6. Școala 

Gimnazială 

Ion 

Agârbiceanu 

Cluj 

Întoarcerea la 

tradiții  

Regional Anul 

2016-

2017, pe 

perioada 

derulării 

proiectului 

Activități de familiarizare 

și participarea elevilor la 

anumite tradiții locale 

Încurajarea 

elevilor în 

respectarea 

tradițiilor 

poporului 

român 

7.  Gimn. Nr. 1 

Sănătoși prin 

sport 

Școlar Anul 

2016, pe 

perioada 

Activități sportive în 

colaborare cu profesorii 

de sport și elevi ai școlii 

Valorizarea 

potențialului 

și abilităților 
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derulării 

proiectului 

partenere sportive ale  

elevilor  

7.  Casa Ema Școlar Anul 

2016, pe 

perioada 

derulării 

proiectului 

Activități de dezvoltare 

motrică prin înot 

Valorizarea 

potențialului 

și abilităților 

sportive ale  

elevilor 

8.  L.P.S. Bistrița  Școlar  Anul 

2016, pe 

perioada 

derulării 

proiectului 

Activități sportive în 

colaborare cu profesorii 

de sport și elevi ai școlii 

partenere 

Valorizarea 

potențialului 

și abilităților 

sportive ale  

elevilor 

9. Grădinița 

Căsuța cu 

povești 

Bistrița 

Grădinița cu 

program 

prelungit Nr. 

2 

Școlar Anul 

2016-

2017, pe 

perioada 

derulării 

proiectului 

Voi fi și eușcolar 

Toamnă, toamnă harnică 

Obiceiuri și tradiții 

Micii și marii campioni 

Bun rămas, grădiniță 

Familiarizarea 

preșcolarilor 

cu activitățile 

școlii și cu 

elevii din 

ciclul primar 

10. AJOFM 

Bistrița 

Școlar  Anul 

2016-

2017, pe 

perioada 

derulării 

proiectului 

Activități de informare și 

consiliere privind 

orientarea școlară și 

posibila carieră a elevilor 

din clasele terminale 

Identificarea 

intereselor, 

aptitudinilor 

și 

preferințelor 

fiecărui elev 

11.  Sol Mentis 

Învățând să 

trăim 

împreună 

Școlar  Anul 

2016-

2017, pe 

perioada 

derulării 

proiectului 

Activități în cadrul orelor 

de Consiliere și orientare 

având ca scop 

responsabilitatea socială a 

elevilor 

Capacitatea 

luării 

deciziilor 

etice în viață 

12. PRIMĂRIA 

BISTRIȚA 

Județean Anul 

2016-

2017, pe 

perioada 

derulării 

proiectului 

Oscar, șarpele hoinar 

Bucuria primăverii - Târg 

de mărțișor 

Să nu uităm să fim copii  

 

Valorizarea 

potențialului 

și abilităților 

creative, 

sportive și 

artistice ale  

elevilor 

13. Școala 

Specială 

Lacrima 

Școlar Anul 

2016-

2017, pe 

perioada 

derulării 

proiectului 

Activități extrașcolare 

legatede tradiții și 

obiceiuri 

Valorizarea 

potențialului 

și abilităților 

cultural - 

artistice ale  

elevilor 
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SECȚIUNEA 6 – REZULTATE 

Centralizator rezultate concursuri educative din Calendarul Activităților Educative 2016 și 2017 

Concursuri/Festivaluri/Proiecte din CAEJ/CAER/CAEN 2016, 2017  

Nr. 

crt

. 

TITLUL 

PROIECTULUI 

Tipul 

proiectului 

(se indică 

poziţia în 

Calendar) 

 DOME- 

NIUL 

ORGANI- 

ZATOR 

REZULTATE OBŢINUTE 

(Se indică numeric, nu numele si 

prenumele elevilor) 

 

 

    P I P II PIII MENTIU

NE 

1. Concursul 

naţional „Educaţie 

rutieră-educaţie 

pentru viaţă” 

CAEJ,1004/

31.01.2017 

Sportiv ISJ BN și 

Școala 

Gimnazială 

Lucian 

Blaga, 

Bistrița 

1-

individua

l 

2-

echipă 

- 2-echipă 

2. Concursul 

național de 

îndemânare 

pebiciclete și 

educație rutieră 

CAEJ,1004/

31.01.2017 

CAEN 

Sportiv MEN,ISJ 

BN, DHS, 

Club 

Sportiv 

Silver Fox, 

MAI,IGPR,  

CARREFO

UR,  

4-echipă-

jud. 

- - 16-echipă-

jud. 

4-echipă-

naț. 

3. Concursul 

național Mesajul 

meu antidrog 

CAEJ,1004/

31.01.2017 

Arte 

vizuale 

ISJ BN, 

CPECA 

Bistrița  

- - 1 - 

4. Concursul 

național 

Alege.Este dreptul 

tău! 

CAEJ,1004/

31.01.2017 

Artistic ISJ BN, 

ANPC 

2 - 1 1 

5. Concursul 

regional Intinde 

mâna, prietene! 

       

6.  Bucuria Învierii 

din sufletul 

copilului.Urcuș 

spre Înviere  

CAEJ,1004/

31.01.2017 

Cultural 

artistic, 

arte 

vizuale 

ISJ BN  1   

7. Pe urmele lui 

Petru Rareș 

CAEJ,1004/

31.01.2017 

Cult. 

artistic, 

culturi și 

civilizații 

Colegiul 

Național 

Petru Rareș, 

Beclean 

   1 

 



RAPORT MANAGERIAL AN ȘCOLAR 2016 - 2017 

16  

  

3 puncte tari ale activităţii educative la nivelul unităţii:  

Implicarea elevilor și a diriginților în desfășurarea activităților;  

Încheierea de parteneriate la nivelul unității; 

Colaborarea cu partenerii. 

3 puncte slabe ale activităţii educative: 

Nerespectarea termenelor;  

O slabă cunoaștere a unor dascăli a domeniului educativ și extrașcolar; 

Implicare insuficientă;      

 

Consilier educativ, 

       Prof. Lolici Simona 

 

C. RAPORTUL COMISIEI PENTRU EVALUARE ŞI ASIGURARE A 

CALITĂŢII 

 

 

Activităţi desfăşurate de CEAC în anul școlar 2016-2017: 

1.Reactualizarea componenţei CEAC şi distribuirea sarcinilor de lucru 

 a fost stabilită noua componenţă a CEAC 

 au fost stabilite responsabilităţile concrete ale membrilor CEAC 

 

2.  Documentele proiective ale comisiei au fost revizuite şi actualizate in conformitate cu 

metodologiile în vigoare şi anume: 

 au fost stabilite obiectivele CEAC pentru anul şcolar 2016-2017 

 a fost elaborat planul operaţional pentru anul şcolar 2016-2017 

3. Întocmirea raportului anual de evaluare internă a calității pentru anul școlar 2015-2016  

În vederea elaborării acestui raport : 

 au fost colectate dovezile necesare întocmirii raportului 

 a fost realizată evaluarea internă pe baza indicatorilor de performanţă 

 a fost elaborat planul de îmbunătăţire pentru anul şcolar 2016-2017 

 au fost centralizate şi interpretate chestionarele publicate de ARACIP pe platforma 

https://calitate.aracip.eu, chestionare care au fost aplicate părinţilor şi elevilor la 

sfârşitul anului şcolar 2015-2016 

4. Desfăşurarea activităţilor cuprinse în planul de îmbunătăţire: 

 

- Îmbunătăţirea rezultatelor obţinute la olimpiadele şi concursurile şcolare 

În vederea realizării acestei activităţi : 

 Au fost monitorizate olimpiadele și concursurile școlare la care au participat elevii 

școlii pe parcursul întregului an școlar   

 Au fost centralizate rezultatele obținute de elevii școlii la concursurile și olimpiadele 

școlare în anul școlar 2016-2017 

Informarea elevilor din timp asupra calendarului de desfășurare a olimpiadelor și 

concursurilor școlare, anunțarea și respectarea programului de pregătire a elevilor pentru 

olimpiade și concursuri, precum și motivarea elevilor au fost extrem de importante. Elevii 

https://calitate.aracip.eu/
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școlii noastre au participat la un număr mare de olimpiade și concursuri școlare, buna 

pregătire a lor conducând la creșterea numărului de premii și mențiuni obținute la nivelul 

școlii și la îmbunătățirea performanțelor lor. 

Rezultatele obținute de elevi în acest an școlar la olimpiade și concursuri au fost 

calitativ mai bune decât în anul școlar precedent (o elevă a obținut premiul I la etapa 

județeană a Olimpiadei de istorie și a  participat la etapa națională, s-au obținut premii si 

mențiuni la concursuri la care în anul școlar precedent elevii școlii nostre au participat, dar 

nu au fost printre premianți: un premiu II și o mențiune la etapa județeană a concursului 

”Lectura ca abilitate de viață”, o mențiune la concursul interjudețean de matematică ”Dr. 

Sever Aurel Groze”, o mențiune la Olimpiada de lingvistică etc.). Școala noastră a 

participat pentru prima dată cu un echipaj la concursul județean interdisciplinar 

”Competiție la pătrat”. 

- Elaborarea/ revizuirea procedurilor Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii  

În vederea realizării acestei activităţi: 

  au fost identificate procedurile care vor fi revizuite în acest an școlar 

 au fost revizuite trei proceduri pe parcursul semestrului I și încă trei proceduri pe 

parcursul semestrului al II-lea. 

- Evaluarea satisfacției beneficiarilor față de modul în care se realizează evaluarea 

rezultatelor școlare  
Motive de satifacție menționate de părinți și elevi: 

-obiectivitatea în evaluarea rezultatelor școlare ale elevilor a majorității cadrelor 

didactice 

-disponibilitatea cadrelor didactice de a discuta cu părinții în legătură cu 

rezultatele școlare ale elevilor 

-conceperea unor teste de evaluare sumativă bine structurate, însoțite de bareme de 

notare 

-existența catalogului online, care permite informarea părinților cu privire la notele 

obținute de elevi, chiar dacă unii elevii nu prezintă întotdeauna carnetul de note 

Motive de insatifacție menționate de părinți și elevi: 

-uneori notele nu sunt trecute în carnetele elevilor la timp 

-supraîncărcarea elevilor din cauza planificării testelor de evaluare sumativă la 

mai multe discipline în aceeași zi 

 

5. Actualizarea datelor referitoare la şcoala noastră pe platforma https://calitate.aracip.eu  

 

În acest sens: 

 au fost introduse pe platformă rezultatele obţinute în urma centralizării 

chestionarelor aplicate părinţilor şi elevilor, chestionare obligatorii pentru 

finalizarea RAEI pentru anul şcolar 2015-2016  

 au fost actualizate datele de pe platformă referitoare la personalul didactic din 

unitatea noastră 

 s-a completat pe platformă secţiunea referitoare la evaluarea unităţii şcolare pe 

baza indicatorilor existenţi la toate cele trei cicluri de învăţământ existente: 

preşcolar, primar şi gimnazial pentru anul şcolar 2015-2016 

 s-au introdus activităţile de îmbunătăţire a calităţii preconizate pentru anul şcolar 

2016-2017 

https://calitate.aracip.eu/
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 s-a iniţializat RAEI pentru anul şcolar 2016-2017 

 a fost completată pe platformă secţiunea referitoare la realizarea activităţilor 

planificate pentru anul şcolar 2016-2017 

 au foat actualizate datele referitoare la baza de date a şcolii şi la documentele 

şcolii 

 s-a realizat evaluarea unităţii şcolare pe baza indicatorilor existenţi la toate cele 

trei cicluri de învăţământ existente: preşcolar, primar şi gimnazial pentru anul 

şcolar 2016-2017 

 

6. Analiza rezultatelor obţinute de elevii claselor a VIII-a la Evaluarea Naţională 2016 

 

 S-a realizat analiza rezultatelor obţinute de elevii claselor a VIII-a la Evaluarea 

Naţională 2016 de către profesorii de limba şi literatura română şi matematică. 

 

7.  Realizarea bazei de date cu parcursul absolvenților 

 

S-a realizat baza de date cu parcursul absolvenţilor, conţinând repartizarea pe licee 

şi profile a elevilor care au absolvit clasa a VIII-a în anul şcolar 2015-2016.  

 

8. Întocmirea graficului de asistenţe la ore a membrilor comisiei CEAC şi desfăşurarea 

asistenţelor conform planificării realizate. 

 

9. Colectarea, selectarea, păstrarea și verificarea materialelor și dovezilor 

10. Aplicarea şi interpretarea unor chestionare de satisfacţie beneficiarilor (elevi şi 

părinţi)  

 

 au fost aplicate elevilor şi părinţilor din şcoală chestionarele existente pe platforma 

https://calitate.aracip.eu 

 chestionarele au fost centralizate,  interpretate şi analizate la nivelul comisiei 

CEAC 

 Din analiza chestionarelor a rezultat că este necesară o mult mai bună informare a 

elevilor şi părinţilor cu privire la modul de evaluare a cadrelor didactice, la activitatea 

CEAC şi la proiectele derulate în unitatea şcolară 

11. Monitorizarea activităţilor extraşcolare şi extracurriculare desfăşurate în şcoală şi în 

mod special a activităţilor derulate în săptămâna “Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii 

mai bun!”      

Membrii CEAC s-au implicat direct în multe dintre activităţile extraşcolare şi 

extracurriculare desfăşurate în şcoală pe parcursul întregului an școlar şi au colaborat cu 

coordonatorul de proiecte şi programe educative din unitate pentru a monitoriza 

activităţile de acest fel derulate în unitatea şcolară (pe întreg parcursul anului școlar şi, în 

mod deosebit, în săptămâna “Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”). 

 

 

 

    Raport întocmit de prof. Manuela Hapca 

 

https://calitate.aracip.eu/
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D. ACTIVITATEA METODICO – ȘTIINȚIFICĂ ȘI DE PERFECȚIONARE 

 

Ţinându-se cont de faptul că formarea şi perfecţionarea reprezintă un proces continuu si 

cumulativ de actualizare şi de  dezvoltare a competenţelor, cadrele didactice din şcoala noastră au 

fost implicate in anul scolar 2016 – 2017, intr- o varietate de activităţi unele în concordanţă cu 

evoluţiile din planul nevoilor de educaţie şi al curriculum-ului educaţional, altele în funcţie de 

exigenţele privind adaptarea competenţelor personalului didactic la schimbările din structurile/ 

procesele de educaţie.  

Formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice din unitatea noastră s- a realizat 

astfel:   

 prin studiu individual de specialitate/ autoperfecţionare;   

 prin activităţile desfăşurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice sau a 

consfătuirilor cadrelor didactice;  

 prin participări la sesiuni de comunicări, simpozioane judeţene, naţionale, 

 prin participarea la cursuri de formare iniţială şi perfecţionare continuă organizate/ avizate 

de instituţii abilitate sau perfecţionare prin grade didactice  ( CCDBN, ISJBN, MECTS).  

 

EXEMPLE: 

 

o Cursul de formare ,,Învățând să trăim împreună” un program Intercultural și Interreligios 

pentru Educație Etică acreditat prin O.M.Ed.C.T.S. nr.3200/12.03.2014, 42 ore- 11 credite 

profesionale transferabile, furnizat de Asociaţia Sol Mentis : 

- RUS AURORA 

- DRĂGAN ANISIA 

- MUREȘAN CRINA; 

o  Programul de inițiere/perfecționare/specializare cu tema ,,Competențe manageriale de 

educație incluzivă” înregistrat la ANC 3196/10/2016, organizat de Karuna Training SRL, 

însumând un număr de 220 ore: 

- DRĂGAN ANISIA 

- RUS AURORA 

- MUREȘAN CRINA 

- HAPCA MANUELA 

- HANDREA LIVIA 

- TOCIANIUC GABRIELA 

- CHITICARIU GEORGETA 

o Cursul de formare „Abilitatea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar 

pentru clasa pregătitoare” organizat de ISJ Bistriţa, în vederea implementării Noului 

curriculum la clasa pregătitoare: 

- ANDREȘAN MONICA 

- URS LUCIANA 

- HANDREA LIVIA 

- ROMAN ZORIȚA; 

o Program de formare continuă „Tehnici de integrare eficientă a copiilor cu dificultăţi de 

învăţare”, acreditat/echivalat prin Ordinul ministrului/decizia nr. 3114/01.02.2016, categoria 

2, cu durata de 89 ore, adică 22 credite profesionale transferabile: 

- MUREȘAN CRINA; 
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o Participare la cercul pedagogic al alternativei educaţionale SBS, unde am susţinut material 

prezentat în format PPT, cu tema ,,Dezvoltarea abilităţii de lectură” - data de 25 ianuarie 

2017: 

- HANDREA LIVIA. 

o inspectii pentru obținerea definitivatului: 

o finalizarea cursurilor de master, specializarea ,,Consiliere scolara si asistenta 

psihopedagogica” 

- KULSAS ROZALIA 

o Programul de inițiere/ perfecționare/ specializare cu tema ,,Asistent relații publice și 

comunicare”  cod COR 342906 organizat de Karuna Training SRL, cu durata de 120 ore:  

 MONICA ANDREȘAN. 

o 23 noi 2016 la workshopul ,,Cum să-i evaluăm pe elevi ca să progreseze? ” 

o 24 feb 2017 am participat la conferinta ,,Cambridge Day”, Cluj-Napoca 

- RĂCHITĂ CONSTANTINA 

o Workshop – ,,Strategii de proiectare și implementare a programului național  Școala 

altfel”   în unitățile de învățământ  din județ - C.C.D. Bistrița Năsăud 

o Cursul/stagiul de formare profesională -,,Învățând să trăim împreună” - Asociația Sol 

Mentis București 

 IONICA TRIȘCAȘ 

o Cursul alternativei step-by-step pentru clasa pregătitoare. 

 MONICA PRECUP 

 

ANALIZA SWOT A ACTIVITĂȚII DE FORMARE ȘI PERFECȚIONARE 

 

PUNCTE TARI 

- interesul cadrelor didactice față de activitatea de perfecționare, 

- suportul direcțiunii școlii în vederea participării la cursuri de formare / perfectionare . 

PUNCTE SLABE 

- Alegerea  unor cursuri nu a fost întotdeauna în concordanță cu nevoia de dezvoltare 

personală; 

OPORTUNITĂȚI 

- oferta variată a CCDBN și a altor furnizori de formare; 

- oferta cursurilor de perfecționare/ master/ studii postuniversitare, etc 

AMENINȚĂRI 

- fonduri  insuficiente alocate pentru activitatea de formare; 

Pentru anul şcolar 2017-2018 comisia de perfecţionare din şcoală şi-a stabilit următoarele 

obiective 

 responzabilizarea fiecărui cadru didactic privind actul de predare-învăţare-evaluare; 

 implicarea cadrelor cu experienţă în activităţi demonstrative; 

 implicarea formatorilor locali în diseminarea cursurilor la care au participat; 

 susţinerea tinerilor, a cadrelor didactice fără experienţă în desfăşurarea în bune condiţii a 

activităţii la catedră; 

 

Responsabil comisie, 

Prof. înv. primar, Monica Andreșan 

 



RAPORT MANAGERIAL AN ȘCOLAR 2016 - 2017 

21  

  

E. RAPORTUL COMISIILOR METODICE 

 

1. COMISIA METODICĂ INSTITUTORI / ÎNVĂŢĂTORI 

 
I. Activitatea instructiv educativă 

 

 Cadrele didactice din învățământul primar și-au întocmit planificările calendaristice , în 

termenele stabilite de CA al școlii, și în concordanță cu programa şcolară, respectând 

particularităţile de vârstă ale elevilor;  

 Planificarea materiei și proiectarea unităţilor tematice s-a realizat integrat, ținând cont de 

nevoile colectivelor de elevi,nevoi stabilite în urma observării sistematice şi a evaluărilor 

formative realizate de către cadrele didactice. 

 Strategiile didactice alese au asigurat transferabilitatea cunoştinţelor.  

 Conținuturile disciplinelor au fost parcurse conform planificărilor; 

 La lecții  s-au folosit atât metode tradiţionale, cât şi metode moderne, activ-participative.  

În proiectarea, desfășurarea şi evaluarea activităţilor didactice, precum şi în cadrul unor 

activiţăţi extracurriculare s-au folosit resurse materiale proprii şi din dotarea şcolii 

(mijloace T.I.C.), precum și auxiliare în concordanță cu manualele școlare folosite și care 

răspund cerințelor programei școlare și nivelului clasei. 

 Pe parcursul anului școlar 2016 – 2017  cadrele didactice au aplicat teste de evaluare 

inițială, formativă, sumativă și finală. La clasă au promovat autoevaluarea şi 

interevaluarea elevilor. Rezultatele testelor aplicate la clasă au fost aduse la cunoştinţa 

elevilor şi părinţilor şi s-au luat măsuri de remediere .  

 Notarea elevilor s-a realizat în mod frecvent, atât oral, cât și în scris, iar la clasele 

cuprinse în Altenativa Step by Step progresul elevilor a fost consemnat în fișe de 

observații și în caietele de evaluare. 

 Toate cadrele didactice au întocmit portofoliile personale ale elevilor şi le-au prezentat 

părinţilor în cadrul şedinţelor/lectoratelor/întâlnirilor cu părinţii; 

 Cadrele didactice au ţinut permanent legătura cu părinţii şi au stabilit programul 

activităţilor extrașcolare ţinând cont de preferinţele elevilor şi propunerile părinţilor. 

 Cadrele didactice din învățământul primar au studiat programa școlară pentru clasa a IV –

a și au ales manualele la fiecare disciplină de studiu ținând cont de conținuturile 

programei și gradul de accesibilitate al manualelor alternative propuse. 

II.Activitatea extrașcolară 

1. Activități obligatorii: 

 Spectacole de teatru organizate în școală de trupa de teatru PITICOT – toate 

clasele învățământului primar 

- Albă ca Zăpada,  

- Isprăvile lui Pacălă 

- Degețica 
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 Scary Skin on Halloween – familiarizarea cu sărbătoarea de Halloween şi 

expoziţie de desene; 

 Serbări cu ocazia Sărbătorilor de iarnă: 

- Cls. pregătitoare A, B, C; 

- Cls. a II-a C 

- Cls. a III-a  C 

 1 Decembrie – ,,La mulţi ani, România!La mulți ani, români!” 

        – activități tematice specifice– toate clasele 

 24 Ianuarie - ,,Hai să dăm mână cu mână!”  

       – activități tematice specifice – toate clasele 

 Studii tematice : ,, A venit toamna ” şi ,, În aşteptarea iernii şi a lui Moş 

Crăciun ” – clasa pregătitoare C 

 Vizionarea filmului ,,The Snow Queen 3’’ Centrul Cultural Dacia – cls. a III-a C 

 8 Martie – confecţionarea unor felicitări pentru mame şi bunici împreună cu 

copiii de la Grădiniţa PP Nr. 2 Bistriţa, în cadrul proiectului „ Azi preşcolari, 

mâine şcolari”; 

  „La mulţi ani, mămico!”- serbări cu ocazia zilei de 8 Martie 

 Hristos a înviat! – activități tematice specifice– toate clasele; 

 “Aer,soare,sanatate”- activități de igienizare  desfașurate periodic (toamna și 

primăvara). 

 Orașul meu natal”-activitate de cunoaștere a trecutului, respectiv prezentul 

reliefat in vizitarea unor obiective turistice din Bistrița. 

 Serbări de sfârșit de an școlar 

2. Activități incluse în programe și proiecte educative 

 Împreună pentru o lume a păcii ,,Copil ca tine sunt și eu” activitate CAEJ, 

parteneri ISJBN, CCDBN, Primăria Bistrița- clasa pregătitoare C 

 Importanta consumului de fructe in scoli-„Prietenele mele , fructele”-16 

octombrie-CJ BN, ISJBN - clasa pregătitoare C, III C  

 Cetăţean român – cetăţean european- Familiarizarea elevilor cu însemne ale 

Uniunii Europene  şi drepturile pe care le avem ca cetăţeni europeni; 

 Activitate pe teme de circulaţie în cadrul Proiectului Naţional ,,Siguranţa 

rutieră” – clasele II, III, IV 

 Excursii tematice 

 

III.Activitatea extracurriculară 

1. Concursuri și olimpiade școlare 

 Încheierea Contractului  de Parteneriat privind organizarea Centrului Pilot de 

Învăţare şi Evaluare Comper – în scopul desfăşurării în şcoala noastră a 

concursurilor Comper – agreate de MEN şi ISJ BN – coordonator Rus Aurora/ 

membri - toți prof. înv. primar; 
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 Concursurile Comper: 

o Limba română: - prof.înv.primar: Rus Aurora, Drăgan Anisia, Bîrta 

Augustina, Albu Cosmina, Chiticariu Georgeta 

a) Clasa I:  

- etapa județeană I: 16 premii I, un premiu II, 6 premii III, 2 mențiuni 

- etapa județeană II:16 premii I, 7 premii II, 2 premii III 

- etapa națională: 4 premii I, 3 premii II, un premiu III  

b) Clasa  a II-a:  

- etapa județeană I:7 premii I, 4 premii II, 3 premii III, 3 mențiuni 

- etapa județeană II:un premiu I, 3 premii II, 4 premii III, 9 mențiuni 

c) Clasa a III-a:  

- etapa județeană I: 12 premii I, 10 premii II, 14 premii III şi 8 menţiuni; 

- etapa județeană II:2 premii I, 7 premii II, un premiu III, o mențiune 

d) Clasa a IV-a:  

- etapa județeană I: 2 premii II, 8 premii III,  

- etapa județeană II: 5 premii II, 3 premii III,  

 

o Matematică : - prof.înv.primar: Rus Aurora, Drăgan Anisia, Bîrta Augustina, 

Albu Cosmina, Chiticariu Georgeta 

e) Clasa I:  

- etapa județeană I: 10 premii I, 9 premii II, 6 premii III 

- etapa județeană II: 6 premii II, 8 premii II, 7 premii III, 2 mențiuni 

- etapa națională:  un premiu I 

f) Clasa  a II-a:  

- etapa județeană I:2 premi I, 4 premii II, 3 premii III, 3 mențiuni 

- etapa județeană II:un premiu I, 2 premii II, 2 premii III, 2mențiuni 

g) Clasa a III-a:  

- etapa județeană I: 1 premiu I, 3 premiu  II, 7 premii III şi 6 menţiuni; 

- etapa județeană II: 8 premii II, 4 premii III, 3 mențiuni  

h) Clasa a IV-a:  

- etapa județeană I: un premiu I,  

- etapa județeană II: 2 premii I, 2 premii II  

 

 Parteneriat cu Institutul Pentru Dezvoltarea Evaluării În Educaţie în cadrul căruia 

am organizat cu elevii şcolii concursurile: “Canguraşul Matematician”, “Concursul 

de Matematică Aplicată clasele IV- VIII”, “Poveştile Cangurului” şi “Canguraşul 

explorator” 

 Concursurile Cangurul  

o Cangurașul explorator 

o Cangurașul matematician 

 Concursul interjudețean de matematică ,,Sever Aurel Groze” Beclean  

- Sălăgean David – mențiune și medalie de bronz – prof. înv. primar 

Rus Aurora 

 Cerc de matematică – o oră pe săptămână – prof. înv. primar Rus Aurora 

 Pregătirea elevilor capabili de performanță pentru olimpiade și concursuri  
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 Organizarea Olimpiadei județene de matematică – toate cadrele didactice 

(asistenți, evaluatori) 

La nivelul fiecărei clase s-au realizat activități de remediere pentru elevii cu CES în vederea 

recuperării și integrării acestora. 

 

IV.Parteneriate și proiecte educaționale 
Toate clasele din învățământul primar s-au implicat în activitățile desfășurate la nivel de 

școală, cuprinse în calendarul activităților extrașcolare, propuse de doamna profesoară Lolici 

Simona. 

 Proiect ,,Căsuța cu povești” clasa I C  în parteneriat cu Biblioteca școlii și 

Biblioteca Județeană ,,George Coșbuc”; 

 ,,Oscar – șarpele hoinar” – parte a proiectului european Traffic Snake Game 

Network (TSGN), campanie coordonată de Asociaţia “Oraşe Energie România” şi 

cofinanţată prin Programul “Intelligent Energy Europe” al Uniunii Europene – 

activitate în parteneriat cu Primăria Municipiului Bistrița la care au participat toate 

clasele învățământului primar  

 Activitate în parteneriat cu reprezentanţii EON şi ISU–cls. aIII-a C, A, I C 

 Parteneriat cu Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 2 – Rus Aurora 

 Proiectul educațional ,,Joaca de-a timpul”  - Rus Aurora, Drăgan Anisia 

 Parteneriat cu Asociaţia „Aripi de copil”– proiect „Valiza cu rechizite” - I C, III A 

 Proiect de voluntariat ,,Târgul de purici” – cls. I A, C, IV A, II C 

 Proiect în parteneriat cu Primăria BISTRIŢA  ,,Bucuria primăverii” – târg de 

mărțișor – confecţionare   de mărţisoare și felicitări – toate clasele ciclului primar; 

 Proiect în parteneriat cu Primăria BISTRIŢA  ,,9 Mai – Ziua Europei” – cls. a III-

a A 

 Proiect în parteneriat cu Primăria BISTRIŢA  ,,Să nu uităm să fim copii” – 

activități de 1 Iunie – Chiciudean Ana, Chiticariu Georgeta, Andreșan Monica, 

Mircea Marioara; 

 „Întoarcerea la tradiţii” – partener Şcoala Gimnazială „Ion Agârbiceanu”, Cluj-

Napoca; 

 „Olimpiada Inocenţilor” – partener Asociaţia Inocenţi; 

 S.C. ESENȚIAL MEDIA PRESS S.R.L Pitești-Argeș. 

 Proiectul „Educaţia privind apa şi igiena sanitară” lansat cu  ocazia Zilei Mondiale 

a Apei în parteneriat cu Cluburile Rotary Bistriţa Nosa şi Rotary Năsăud (CAEJ 

2017); 

 Parteneriate cu grădinițele și căminele din sector 

 ,,Copil ca tine sunt și eu” activitate desfășurată în cadrul parteneriatului cu 

Grădinița 17 – 1 Iunie /desene pe asfalt -  Rus Aurora, Drăgan Anca 

 Proiectul program ,,Școală după școală”, coordonator prof.înv.primar Drăgan 

Anisia – colaboratori prof.înv.primar: Rus Aurora, Andreșan Monica , Albu 

Cosmina.  

 

V. Activitatea metodico-științifică 
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o Cadrele didactice din învățământul primar au participat la cercurile pedagogice 

desfășurate în anul școlar 2016 – 2017 : 

- ,,Dezvoltarea abilităţii de lectură”  – organizat de școala noastră cu participarea 

cadrelor didactice din Altenativa educațională ,,Step by Step”; 

- ,,Dezvoltarea abilităţii de lectură”  – organizat la Școala Gimnazială Vermeș unde au 

participat cadrele didactice din învățământul tradițional; 

- Articole cu exemple de bună practică pentru ,,Dezvoltarea abilităţilor de lectură”  - 

cadrele didactice: Rus Aurora, Drăgan Anca, Chiticariu Georgeta, Albu Cosmina, 

Tocianiuc Gabriela, Precub Monica, Kulcsar  Rozalia; 

o Perfecționare prin grade didactice: 

- Inspecție curentă 1 și specială pentru obținerea gradului didactic definitiv în 

învățământ - Kulcsar  Rozalia; 

- Inspecție curentă 2 pentru obținerea gradului didactic II – Bîrta Augustina și 

Roman Zorița; 

- Inspecție curentă 2 pentru obținerea gradului didactic I – Precub Monica 

o Cursul de formare „Abilitatea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul 

primar pentru clasa pregătitoare” organizat de ISJ Bistriţa, în vederea implementării 

Noului curriculum la clasa pregătitoare – Andreșan Monica, Urs Luciana, Handrea Livia 

și Roman Zorița; 

o Cursul de formare ,,Învățând să trăim împreună” un program Intercultural și 

Interreligios pentru Educație Etică acreditat prin O.M.Ed.C.T.S. nr.3200/12.03.2014, 42 

ore- 11 credite profesionale transferabile, furnizat de Asociaţia Sol Mentis – Rus Aurora, 

Drăgan Anisia, Mureșan Crina; 

o  Programul de inițiere/perfecționare/specializare cu tema ,,Competențe manageriale de 

educație incluzivă” înregistrat la ANC 3196/10/2016, organizat de Karuna Training 

SRL, însumând un număr de 220 ore  – Drăgan Anisia, Rus Aurora, Mureșan Crina,  

o Program de formare continuă „Tehnici de integrare eficientă a copiilor cu dificultăţi de 

învăţare”, acreditat/echivalat prin Ordinul ministrului/decizia nr. 3114/01.02.2016, 

categoria 2, cu durata de 89 ore, adică 22 credite profesionale transferabile – Mureșan 

Crina; 

o Workshop-ul Edu-Tech: a framework for effective use of edu-technology, în cadrul 

programului internaţional de formare continuă a cadrelor didactice „Mobilitate 

internaţională pentru educaţie şi formare profesională”, la Debrecen, Ungaria, cu o durată 

de 12 ore, din acre 2/3 activităţi practice. Temele cuprinse în cadrul seminarului de lucru 

au fost: management educaţional, comunicare şi mediere şcolară, e-learning educaţional şi 

management curricular. Am prezentat materialul cu tema: „Învăţământul românesc între 

ideal şi certitudini”, publicat în revistă metodico-ştiinţifică – Mureșan Crina 

o Curs de perfectionare ,,Asistent relatii publice si comunicare” - Andreșan Monica 

o Articole publicate: 

- „Jocul ca activitate de dezvoltare a abilităţilor socio-emoţionale la copiii de vârstă şcolară 

mică” publicat în „Învăţământul românesc integrat european” – proiect metodico-ştiinţific 

pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar- an I, nr. 2/iulie-septembrie 2016, 

ISSN 2357 -2866, ISSN-L 2357-2866 – Mureșan Crina 
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- „Învăţământul românesc între ideal şi certitudini” în revista metodico-ştiinţifică realizată în 

cadrul programului internaţional de formare continuă a cadrelor didactice „Mobilitate 

internaţională pentru educaţie şi formare profesională”, la Debrecen, Ungaria – Mureșan 

Crina; 

- ,,O activitate de succes: Sărbătorim 100 de zile de şcoală Step by Step” - Mureșan Crina. 

Alte activități metodice: 

- Întâlnirea responsabililor de Comisii metodice din județ – prof. Drăgan Anisia 

- Întâlnirile Consiliului consultativ al ISJ BN - învățământ primar -  prof. Drăgan Anisia 

- Organizator Olimpiada județeană de matematică  – prof. Drăgan Anca 

- Evaluator Concursul interjudețean de matematică ,,Sever Aurel Groze” – prof. Drăgan Anisia 

- Evaluarea Națională II, IV 2016 – toți prof.înv.primar au participat având calitatea de 

administrator de test/asistent și evaluator;  

- Toate cadrele didactice au participat la activitățile desfășurate în cadrul comisiei metodice 

prin exemple de bune practici și referate pe teme de actualitate și s-au implicat în 

promovarea imaginii școlii;  

- Profesorii pentru învățământul primar au manifestat disponibilitate și dorință de implicare în 

activitățile desfășurate la nivel de școală: simulările și evaluările la clasa a VIII-a, olimpiade 

și concursuri desfășurate în școală în calitate de supraveghetori, implicarea în diferite comisii 

la nivel de școală. 

 
Responsabil comisie 

  Prof. Anca Drăgan 

 

2. COMISIA METODICĂ „LIMBĂ ŞI COMUNICARE” 

  

În anul şcolar 2016-2017, Comisia metodică Limba si Comunicare a desfăşurat activităţi 

complexe, în conformitate cu graficul activităţilor, întocmit la începutul anului şcolar. 

În cadrul primei şedinţe a Comisiei au fost verificate şi înregistrate toate planificările 

calendaristice ale membrilor Comisiei metodice. De asemenea, s-a aprobat graficul activităţilor 

pentru anul şcolar 2016-2017, precum şi graficul detaliat al activităţilor pentru cele două semestre 

ale anului şcolar 2016-2017. 

          Considerăm că o analiză eficientă a activităţii diverse a profesorilor de limba şi literatura 

română, limba engleza si germana constituie premisa îmbunătăţirii activităţii pentru perioada 

următoare. 

  

CURRICULUM 

 

       Proiectarea activităţii s-a realizat prin dezvoltarea de competenţe, prin însuşirea de 

cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare si transcurriculare a conţinuturilor programelor 

şcolare. De asemenea, s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate de MEC, precum şi de 

recomandările primite din partea inspectorilor de specialitate. 

    Toate cadrele didactice au parcurs materia la fiecare disciplină de învăţământ, conform 

planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare.  

    S-au întreprins activităţi de observare a elevilor, s-au derulat programe de pregătire 

suplimentară și discuţii cu părinţii. Copiii au fost implicaţi în situaţii evaluative centrate pe 
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obiectivele curriculare, analizându-se ulterior nivelul de performanţă realizat, dar şi natura 

dificultăţilor de învăţare şi adaptare. 

 

ACTIVITAŢI CURRICULARE, EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE 

 

      În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare acţiunea pedagogică s-a 

centrat în egală măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi 

comportamentelor dezirabile la elevi, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea 

preponderentă a metodelor interactive, activ-participative precum şi prin raportarea problematicii 

la experienţele copiilor. 

    Toate clasele  au fost implicate în marcarea unor evenimente importante cum ar fi:  1 

Decembrie, Crăciun, 15 Ianuarie-Mihai Eminescu, 8 Martie, Pasti, 9 mai-Ziua Europei, 1 Iunie, 

organizand activităţi în maniera proprie in cadrul orelor de limba romana, engleza sau germana.  

 

ACTIVITATEA INSTRUCTIV EDUCATIVĂ 

 

Atât la limba română, cât şi la limbile moderne  s-au întocmit planificările anuale şi pe 

unităţi de învăţare şi s-au notat în rubrica "Observaţii" modificări/decalaje în parcurgerea 

materiei, acolo unde era cazul. Notarea s-a produs ritmic. S-au folosit manuale si auxiliare 

moderne potrivite vârstei şi nivelului elevilor. Testele au fost atât formative cât si sumative, cu 

itemi diferiţi. Tezele au fost date şi corectate în timp util, discutându-se cu elevii rezultatele, 

corectarea lucrărilor şi măsurile de remediere, unde a fost cazul. 

La limbile moderne s-au pregătit si  prezentat lecţii prin mijloace TIC, oferind elevilor o 

buna cunoaştere a informaţiei din diferite surse didactice. 

La începutul semestrului s-au aplicat teste iniţiale pt a determina nivelul elevilor. 

 

EVALUAREA REZULTATELOR ŞCOLARE 

 

     Evidenţiem consecvenţa profesorilor în abordarea centrată pe obţinerea de performanţe a 

conţinuturilor învăţării, performanţe măsurate periodic în conformitate cu metodologia de 

evaluare şi remarcate în rezultatele testărilor predictive, formative şi sumative, confirmându-se o 

calitate sporită a actului didactic comparativ cu anii şcolari precedenţi, aspect obiectivat în 

achiziţiile, capacităţile, competenţele, atitudinile şi com-portamentele elevilor. 

 

PUNCTE TARI 

 

Toţi profesorii catedrei au o pregătire de specialitate şi pedagogică serioasă şi, totodată, 

mare disponibilitate de a comunica eficient cu elevii. 

In cadrul catedrei există un climat bazat pe înţelegere şi armonie. 

Activitatea catedrei a avut la bază planificarea riguroasă a materiei, la fiecare clasă, prin  

valorificarea programei de specialitate. 

Se cunosc în profunzime noile programe de limba şi literatura română. 

S-au valorificat în teste informaţii din mai multe manuale alternative. 

S-a efectuat testarea predictivă şi testarea finală, prilej cu care s-au constatat unele 

deficienţe în exprimarea scrisă a elevilor.  

S-a realizat un plan de activităţi privind ameliorarea comunicării în scris a  acestora. 
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Incepand cu luna octombrie, elevii din clasele V – VIII au fost familiarizaţi cu activitatea 

bibliotecii, insistându-se pe deprinderile de a valorifica sursele de informaţie şi pe studiul 

individual în bibliotecă. 

S-a organizat şi desfăşurat examenul de Evaluare naţională la clasele a VI-a. 

In cadrul perioadei „Școala altfel” au fost organizate diferite activităţi şi proiecte 

educaţionale, la care au colaborat toate cadrele didactice din comisia metodică. 

Au fost pregătiţi suplimentar elevi pentru participarea la concursurile şcolare (faza pe 

localitate). 

Au fost pregătiţi suplimentar elevii pentru participarea la Evaluarea Naţională. 

S-a organizat şi desfăşurat simularea examenelor de Testare Naţională. 

 Obiectivele urmărite au fost realizate de către toţi profesorii. Au fost elaborate 

planificările calendaristice şi semestriale, stabilindu-se succesiunea de parcurgere a 

conţinuturilor, corelarea fiecărui conţinut cu obiectivele de referinţă vizate şi alocarea resurselor 

de timp pentru fiecare unitate de învăţare. 

 În urma observaţiilor şi discuţiilor purtate cu membrii comisiei am constatat că materia 

planificată a fost parcursă ritmic şi integral, aplicându-se metode şi procedee activ-participative. 

 În vederea mobilizării elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea 

optimă a mecanismelor intelectuale ale acestora, profesorii au adoptat strategii de provocare şi 

dirijare a gândirii, strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului elevilor în 

direcţia flexibilităţii, creativităţii, inventivităţii, conducând la formarea unei gândiri moderne, 

modelatoare, problematice. 

 În lecţiile desfăşurate la clasă, profesorii au aplicat tehnici de implicare individuală sau în 

grup a elevilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea efectivă a 

tuturor elevilor la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de cooperare, de sprijin şi 

colaborare, de primire şi asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli 

stabilite, de asumare a răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei. 

 Fiecare profesor a elaborat teste de evaluare (iniţială, formativă şi sumativă), fiind însoţite 

de descriptorii de performanta. În urma evaluărilor s-a constatat că elevii  deţin cunoştinţele 

prevăzute de programa şcolară şi dau dovadă de receptivitate în ceea ce priveşte învăţarea.  

 În ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor extracurriculare s-au organizat activităţi 

şcolare cu prilejul zilei de Halloween, Thanksgiving Day, a Crăciunului, 15 ianuarie - Mihai 

Eminescu, Valentine’s Day, 8Martie, Pastele, 1 Iunie. Aceste activităţi au contribuit la adâncirea 

şi completarea procesului de învăţământ,la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinii elevilor. 

 Activităţile din cadrul comisiei metodice au fost parcurse conform graficului. Au avut loc 

dezbateri, s-au susţinut referate cu teme diverse, proiecte didactice model, activităţi 

demonstrative. 

 Cadrele didactice stăpânesc arsenalul metodologic specific învăţământului primar şi 

secundar si dovedesc acesta prin elevii pe care îi pregătesc pentru liceu. 

 

 

PUNCTE SLABE 

 

Elevii nu acordă o atenţie deosebită studiului individual, considerând suficiente informaţiile 

dobândite la clasă. 
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Lipsa de coordonare eficientă a programării testelor de evaluare finală şi a diverselor 

proiecte, din cauza programului încărcat şi a orarului care nu permite timp suficient în vederea 

unei comunicări eficiente; 

Lipsa de interes a unor părinţi în relaţia cu şcoala. 

Efectivele de elevi mărite, care suprasolicită atenţia şi modul de coordonare al activităţii 

didactice. 

Instabilitatea componenţei echipei, datorată unor motive obiective, independente de voinţa 

membrilor; 

Lipsa comunicării eficiente la nivelul Comisiei. 

Mediul de provenienţă al unor elevi este unul subcultural, cu mentalităţi şi atitudini 

indiferente la procesul educaţional,elevii neprimind niciun ajutor din partea părinţilor. 

Există elevi cu deficienţe de învăţare, deficienţe cauzate de tulburarea funcţiilor creierului, 

parintii refuza sa accepte acest lucru. 

 

MĂSURI AMELIORATIVE 

 

         Urmărirea progresului şcolar al elevilor, realizarea unor analize comparative: 

note testare iniţiala - medie semestrială/ medie anuală;  

medie semestrul I- medie sem. II 

 medie anuală -  nota obţinută la Examenul de Evaluare Naţională. 

Diseminarea şi prelucrarea prevederilor metodologiei de examen elevilor şi părinţilor. 

Parcurgerea integrală a programei şcolare şi a programei de examen. 

Elaborarea riguroasă a unor fişe de lucru individuale specifice categoriilor la care elevul 

prezintă lacune. 

Aprofundarea acelor puncte slabe la care elevii au făcut dovada slabei pregătiri. 

Organizarea activităţii de învăţare pe grupe de elevi, în funcţie de valenţele educative, în 

funcţie de posibilităţile intelectuale diferite ale elevilor, în funcţie de nivelul de cunoştinţe al 

elevilor. 

Ierarhizarea şi diferenţierea sarcinilor didactice. 

Stabilirea orarului pentru orele de pregătire suplimentară de la disciplina limba română. 

Desfăşurarea orelor de pregătire suplimentară după o tematică bine stabilită. 

Activităţi de monitorizare a frecvenţei elevilor atât la orele de curs, cât şi la orele de 

pregătire suplimentară. 

Stabilirea unor responsabilităţi la nivelul catedrei şi a unor sancţiuni în cazul nerespectării 

acestor responsabilităţi. 

Motivarea elevilor pentru implicarea lor în procesul învăţării prin desfăşurarea unor 

activităţi didactice complexe care să stimuleze interesul pentru învăţare – folosirea metodelor 

activ-participative, asigurarea unui cadru propice învăţării, sistem echitabil de recompense – 

sancţiuni pozitive. 

 

RECOMANDǍRI 

 

 Organizarea unor activităţi care să solicite elevilor studiul individual (concursuri literare, 

istorice, geografice, lectură suplimentară etc.); 

 Implicarea părinţilor în activitatea educaţională; 
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 Organizarea unor programe de recuperare a elevilor ce întâmpină greutăţi în procesul de 

învăţare; 

 Acordarea unei importanţe deosebite  procesului de predare-învăţare-evaluare. 

   

 RELAŢIILE CU FAMILIILE ELEVILOR ŞI REPREZENTANŢII COMUNITĂŢII 

       

       Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la învăţătură şi disciplină s-a menţinut o relaţie 

permanentă între părinţi şi cadrele didactice. Materializarea lor s-a concretizat prin şedinţe cu 

părinţii, la care au participat si elevii, consultaţii săptămânale cu părinţii  etc. 

 

RAPORT PRIVIND PARTICIPAREA ELEVILOR DE LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

„LUCIAN BLAGA” LA OLIMPIADE ŞI CONCURSURI  

ÎN ANUL ŞCOLAR 2016-2017 

 

În anul şcolar 2016-2017 , situaţia elevilor în ceea ce priveşte rezultatele la olimpiade si 

concursuri şcolare este următoarea:  

 La Olimpiada de lingvistică au participat: 

-Kiș Alexandra, (VI A), Mihai Arina(VIII B), Bugnar Diana (VIII B) – pregătiţi de d-na prof. 

Ordace Corina 

-Grozav Andreea ( VA); Gherman Victor (VI C) –pregătiţi de d-na prof. Rusu Codruţa 

-Colţa Cătălina şi Moţoc Lorena (VIII A) – pregătite de d-na prof. Rus Mirela 

 Rezultate:  

-Obţinerea unei menţiuni de către  eleva Moţoc Lorena (VIII A) la Olimpiada de 

lingvistică – prof. Rus Mirela 

La Olimpiada Lectura ca Abilitate de Viaţă faza judeţeană, au participat: 

-Mihai Arina şi Bugnar Diana (VIII B), Kis Alexandra (VI A) -prof. Ordace Corina 

- Hiticaş Lorena (VA), Hangea Diana (VII A) –prof. Rusu Codruţa 

- Deac Alexandra (VI B) şi Borş Bianca (VIII A) –prof. Rus Mirela 

Rezultate: 

-Obţinerea unei menţiuni la  OLAV  de către eleva Bugnar Diana (VIII B) –prof.  Ordace 

Corina  

-Obţinerea locului II de către eleva Borş Bianca (VIII A) la Olimpiada Lectura ca Abilitate 

de Viaţă-prof. Rus Mirela 

 

 Concursul COMPER : participarea unor elevi ai claselor V-VIII, la Etapa I ( 20 ianuarie 

2017) şi etapa a II-a ( 31 martie 2017), îndrumaţi de d-nele prof. Rus Mirela şi Ordace Corina. 

 La Olimpiada de limba engleză, faza judeţeană, s-au obţinut următoarele rezultate:  - 

Monda Milana (VII B)-90 de puncte- prof. Lolici Simona 

                 -Bugnar Diana (VIII B)- 9o de puncte- prof. Răchită Constantina 

 

Membrii comisiei metodice Limba si comunicare: 

1. Lolici Simona 

2. Constantina Rachita 

3. Alina Rotariu 
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4. Marius Muresan 

5. Rus Mirela 

6. Ordace Corina 

7. Rusu Codruta 

 

                                                              RESPONSABIL COMISIE METODICĂ: 

                                                        Prof. Constantina Răchită 

 

3. CATEDRA DE MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 

 

1. Activitatea instructiv educativă. (Planificarea și parcurgerea materiei, aprecieri despre 

tipurile de evaluări abordate, frecvența notării, rezultate -în tabel centralizator, dacă este posibil-, 

teze, utilizarea manualelor, auxiliarelor didactice, laboratoare și cabinete etc.) 

Toţi membrii catedrei:  

- au întocmit planificările calendaristice şi planurile unităţilor de învăţare în 

conformitate cu prevederile programelor şcolare şi ale metodologiilor aflate în vigoare 

până la termenul stabilit;  

- au proiectat oferta educaţională a şcolii (programe şi planificări  pentru disciplinele 

opţionale), precum şi activităţi extracurricurriculare şi extraşcolare corelate cu nevoile 

educabililor; 

- în procesul instructiv-educativ au utilizat atât stategii didactice tradiţionale cât şi 

metode moderne, activ-participative (învăţarea prin descoperire, brainstorming, 

învăţarea prin proiecte, portofoliul etc) pentru dezvoltarea competenţelor, abilităţilor 

şi deprinderilor intelectuale, dar şi a celor practice ale elevilor;  

- au utilizat resurse materiale precum manuale, auxiliare didactice, truse de geometrie, 

creta colorată, fişe de lucru, necesare unei bune desfăşurări a demersului didactic; 

- au elaborat teste de evaluare iniţială, continuă/formativă şi finală/sumativă, precum şi 

bareme de corectare şi notare, adaptând permanent procesul instructiv-educativ în 

funcţie de rezultatele acestor testări, pentru a perfecţiona demersul didactic;  

- au utilizat atât metode de evaluare tradiţionale, clasice (probe orale şi teste sumative), 

cât şi metode moderne (evaluarea prin referate, proiecte şi portofolii); 

- au realizat folosind instrumentele TIC planificările calendaristice şi planificările 

unităţilor de învăţare, fişe de lucru, teste de evaluare; 

- au realizat notarea ritmică a elevilor, în conformitate cu prevederile documentelor 

şcolare aflate în vigoare; 

- au impus utilizarea autoevaluării şi a interevaluării, ca modalităţi de dezvoltare la 

elevi a competenţelor evaluative; 

 

2. Activitatea extracurriculară și extrașcolară. (activitatea de performanță/recuperare, 

concursuri, articole la revista școlii sau alte publicații ale c.d./elevi, vizite, excursii tematice, etc.) 

Toţi profesorii de matematică au desfăşurat consultaţii cu elevii (în vederea pregătirii 

elevilor de clasa a VIII-a pentru Evaluarea Naţională, a pregătirii elevilor pentru concursurile şi 

olimpiadele şcolare, precum şi a elevilor cu dificultăţi de învăţare). 
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Doamna profesoară Seserman Andra 

- pregătirea elevilor din clasele a V-a C pentru concursul de selecţie în vederea constituirii  

grupei de excelenţă la clasa a V-a 

- pregătirea elevilor pentru Concursul interdisciplinar “+- POEZIE” (Olimpiada de 

lingvistică), Concursul interjudeţean “Matematica, de drag”, Concursul “Lumina Math”, 

Concursul interdisciplinar ”Competiție la pătrat” 

- pregătirea elevilor pentru etapa pe şcoală și etapa locală  a Olimpiadei de matematică 

- evaluator la Concursul interdiciplinar “Competiție la pătrat”, mai 2017 

 

Doamnul profesor Măgeruşan Leon 

- pregătirea elevilor din clasa a V-a B pentru concursul de selecţie în vederea constituirii  

grupei de excelenţă la clasa a V-a  

 

Doamna profesoară Hapca Manuela 

- pregătirea elevilor pentru Concursul interdisciplinar “+- POEZIE” (Olimpiada de 

lingvistică), Concursul interjudeţean “Matematica, de drag”, Concursul “Lumina Math”, 

Concursul interjudeţean “Sever Aurel Groze” 

- pregătirea elevilor din clasa a V-a A pentru concursul de selecţie în vederea constituirii  

grupei de excelenţă la clasa a V-a  

- însoţitor al lotului de elevi al şcolii şi evaluator la Concursul interjudeţean “Matematica, 

de drag”, noiembrie 2016 

- însoţitor al lotului de elevi al şcolii la Concursul interjudeţean “Sever Aurel Groze”, 

cuprins în Calendarul Concursurilor Interjudeţene/ Regionale din anul şcolar  2016-2017, 

mai 2017 

- pregătirea elevilor pentru etapa pe şcoală, etapa locală, etapa județeană și etapa națională 

a Olimpiadei de matematică 

- profesor al grupei de excelenţă clasa a VII-a 

- evaluator la etapa judeţeană a Olimpiadei de matematică 

- evaluator la etapa locală a Olimpiadei de matematică  

- propunător de subiecte pentru etapa județeană a Olimpiadei satelor, clasa a VI-a 

 

Doamnul profesor Tuns Ioan 

- pregătirea elevilor pentru Concursul interjudeţean “Sever Aurel Groze” și Concursul 

interdiciplinar “Competiție la pătrat” 

 

Rezultate obţinute: 

- Menţiune la Olimpiada de lingvistică – Moţoc Lorena, clasa a VIII-a A, prof. Hapca 

Manuela 

- Menţiune specială la Concursul Interjudeţean “Matematica, de drag” – Grozav Andreea, 

clasa a V-a A, prof. Hapca Manuela  

- Mențiune la Concursul interdiciplinar “Competiție la pătrat”– Hiticaș Lorena, clasa a V-a 

A, prof. Tuns Ioan 

 

3. Dezvoltarea de parteneriate și proiecte educaționale. (se vor enumera și face referiri despre 

parteneriate și proiecte legate de disciplinele predate, ale membrilor catedrei, individual sau în 

comun, nu cele care se raportează de consilierul educativ etc.). 
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- parteneriat cu CSEI Lacrima, Bistriţa, prof. Seserman Andra 

 

4. Activitatea metodico-științifică. (participare la cercuri pedagogice, responsabilități de 

organizare, perfecționarea prin grade,orice curs sau formă de perfecționare etc.) 

Doamnele profesoare Seserman Andra şi Hapca Manuela au participat la cercul pedagogic 

(consfătuiri), desfășurat în octombrie 2016. 

 Toţi membrii catedrei au participat la cercul pedagogic din semestrul I (ianuarie 2017). 

Cercul pedagogic al profesorilor de matematică din centrul Bistriţa 2, desfăşurat în 25 ianuarie 

2017, a fost organizat de şcoala noastră şi coordonat de prof. Manuela Hapca. 

Doamna profesoară Manuela Hapca a participat la cercul pedagogic din semestrul II (mai 

2017), organizat la Școala Gimnazială Petriș, cerc pe care, de altfel, l-a coordonat. 

Doamna profesoară Seserman Andra 

- a absolvit cursul de Consiliere și Orientare organizat de către CCD Bistrița în luna mai 

2017 

- a absolvit Masteratul cu specializarea Matematica didactică, linia romană, organizat in 

cadrul universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca precum și modulul pedagogic nivelul 2 

organizat de Departamentul de pregătire al personalului didactic, Cluj-Napoca  

- responsabilă a  site-ului școlii.  

Doamna profesoară Hapca Manuela 

- responsabila cercului pedagogic al profesorilor de matematică din centrul Bistriţa 2 

- a organizat etapa pe şcoală a Olimpiadei de matematică  

- a susţinut referatul cu tema „Elemente de deontologie a evaluării în contextul creşterii 

calităţii actului educaţional” 

- a participat la cursul “Competențe manageriale de educație incluzivă” 

Alte activităţi metodice defăşurate la nivelul catedrei de matematică- informatică: 

- Analiza activităţii membrilor catedrei în anul şcolar 2015-2016; Prezentarea rapoartelor 

de evaluare anuală 

- Identificarea elevilor capabili de performanţă; stabilirea programului de pregătire al 

acestora  

- Analiza rezultatelor obţinute de elevii şcolii la Olimpiada de matematică şi la celelalte 

concursuri de matematică în anul şcolar 2015-2016 

- Testarea iniţială a elevilor din clasele V-VIII cu subiecte din materia anilor anteriori; 

concluzii 

- Analiza rezultatelor obţinute de elevii claselor a VIII-a la Evaluarea Naţională 2016 

- Propunerea de discipline opţionale pentru CDŞ 

- Elaborarea subiectelor pentru etapa pe şcoală a Olimpiadei de matematică 

- Simularea examenului de Evaluare Naţională la clasa a VIII-a: corectarea lucrărilor, 

analiza rezultatelor (toţi profesorii de matematică au participat la această activitate) 

- Pregătirea elevilor de clasa a VI-a pentru Evaluarea Națională, corectarea lucrărilor și a 

fișelor de evaluare (prof. Seserman Andra și prof. Hapca Manuela) 

- Analiza rezultatelor obţinute de elevii şcolii în anul şcolar 2016-2017 la Olimpiada de 

matematică şi la alte concursuri de matematică 

- Proiectarea recapitulărilor finale 

-  

Raport întocmit de prof. Manuela Hapca 
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4. COMISIA PROFESORILOR DE ȘTIINȚE ȘI ED. TEHNOLOGICĂ 
 

ANALIZA SWOT - Fizică 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Realizarea proiectării activităților specifice 

fiecărei discipline  

Slaba implicare a prof. de informatica in 

promovarea TIC in randul parintilor 

Valorificarea potențialului experimentului 

didactic în activitatea de predare-învățare, mai 

ales la biologie  

Număr mic de experimente individuale la fizică  

Diversificarea metodelor de predare-evaluare 

pentru stimularea parcurgerii în ritm propriu 

Nu s-a realizat nicio lecție deschisă  

Utilizarea eficientă a auxiliarelor curriculare Ael incomplet-prea puține lecții  încărcate  

Participarea prof. la activități de formare 

continuă 

Costurile mari – ca bani si timp- pt.cursuri de 

perfectionare conduc la un nr. restrans de doritori 

Interasistențele se dovedesc a fi constructive, 

sesizând aspecte ce pot fi îmbunătățite 

Colaborarea ingreunata de constrangerile din 

orarul scolii între profesorii de științe pentru 

realizarea de activități comune, interdisciplinare  

 Putine rezultate remarcabile la faza judeteana 

 Slaba implicare a prof.de fizică, chimie în 

concursuri la nivel local sau zonal 

AMENINTĂRI OPORTUNITĂȚI 

Scăderea interesului elevilor față de actul 

instructiv (ce necesită un efort mai mare din 

partea prof.) 

Folosirea metodei centrate pe elev în predarea-

evaluarea asistate de calculator 

Nr. mare de absente ale unor elevi  duce la 

discontinuități in pregatirea lor 

Interdisciplinaritatea fizică, chimie, biologie  este 

aplicată continuu 

Lipsa motivatiei elevilor pentru reusita la liceul 

dorit duce la un dezinteres evident chiar si fata 

de obiectele de examen 

Înscrierea prof. la cursuri de formare continuă 

organizate prin ANFCPDP, stagii de pregătire 

externe pe o perioadă de max 1 săptămână. 

Pasivitatea unor parinti in fata rezultatelor 

scolare 

Pregatirea elevilor de clasa a VIII-a prin simulari 

pentru examenul de EN 

Diminuarea competitivitatii dintre elevii 

claselor terminale 

Realizarea unui proiect ecologic în parteneriat cu 

agenți economici 

 Completarea bibliotecii de lecții AeL și realizarea 

unui orar pentru accesul tuturor specialităților  

  

                          Prof. Violeta  Zbânca 

 

1. activitateA  instructiv- educativa 

 Realizarea planificarilor calendaristice – anuale si semestriale - in conformitate cu programa 

scolara  precum si a Curricumului National ; 

 Proiectatea si realizarea unor materiale specifice temelor zilnice (sarcini de lucru diferentiate, 

fise de lucru );  



RAPORT MANAGERIAL AN ȘCOLAR 2016 - 2017 

35  

  

 Organizarea activitatilor aplicand metode noi atat in predarea informatiilor cat si in fixarea si 

dezvoltarea acestora, in concordanta cu obiectivele cadru si de referinta cuprinse in 

Curriculum; 

 Parcurgerea materia conform planificărilor, la toate clasele;  

 Actualizarea portofoliilor personale care cuprind: proiectarea planificărilor calendaristice, 

a unităţilor de învăţare, a lecţiilor; 

 Activităţilor didactice s-au desfasurat prin utilizarea de strategii atât tradiţionale cât şi 

moderne,s-a folosit material didactic divers în funcţie de lecţie şi de modulul predat. 

 Aplicarea testelor initiale in vederea realizarii matricei de progres; 

 La fizica portofoliul cuprinde referate despre fenomene fizice si fizicieni; 

 La educatie-tehnologica fiecare elev are propriul lui portofoliu in care sunt depozitate 

toate fisele de lucru de la clasa; 

 Prof.Cosma Mihai a dotat laboratorul de chimie cu retroproiector, lap-top si ecran care sa 

fie folosite in activitatea didactica de toti membrii catedrei de Stiinte si Educatie 

Tehnologica. 

 

2. ACTIVITATEA EXTRACURRICULARA ŞI EXTRAŞCOLARA  

Activitatile comune cadrelor didactice sunt: 

 au pregătit elevii  pentru faza pe şcoală si faza judeteana a olimpiadelor scolare; 

 au organizat faza pe scoala a olimpiadelor  pe specialitati; 

 au participat ca profesor evaluator la faza pe scoala a olimpiadei si au propus subiecte; 

 in vederea  evaluarii nationale s-a organizat o simulare de catre profesorii de fizica, 

biologie si matematica;  

 in luna mai a avut loc Evaluarea Nationala la clasa a VI-a, evaluare in care au fost 

implicati urmatorii profesori: Cosma Mihai, Harja Emilia si Zbanca Violeta; 

  

In calitate de diriginte, prof.Harja Emilia si Triscas Ionica au desfasurat urmatoarele:              

 Clasa noastra – casa noastra- activitate de estetizare a salii de clasa; 

 De Halowen impreuna -o petrecere de neuitat; 

 Shoe box –un mic ajutor pentru cei nevoiasi; 

 Decembrie in sarbatoare – colinde; 

Prof. Triscas Ionica -  a  participat la Săptămâna Educației Globale Drepturile Omului cu o 

scenetă de teatru; 

             -a  participat la workshopul Strategii de proiectare și implementare a programului 

național „ Școala altfel”; 

              - a  avut conflicte majore cu colegii – d-ra  Hapca Manuela Andreea, d-na Rus 

Aurora, d-l Cosma Mihai Dumitru, d-na Săsărman Marinela - acestea  s-au rezolvat pe cale 

amiabilă, prin comunicare, dar şi prin intervenția ISJ BN cu participarea d-nei Inspector 

General, d-nei Inspector de sector, d-lui Inspector pentru management instituțional și 

mentorat și a d-lui lider sindical in cadrul unui consiliu profesoral;    

- si-a susţinut punctul de vedere acolo unde a ştiut că are dreptate şi a cedat în faţa unor 

divergenţe de opinii fără a-i ştirbi integritatea morală. 

- ca membră a Comisiei de orientare școlară și profesională a şcolii a răspuns pozitiv 

ori de câte ori a fost solicitată. 
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- in calitate de responsabilă a Comisiei pentru serviciul pe școală și coridoare a realizat 

planificarea serviciului cadrelor didactice pe coridoare și școală. 

- in calitate de membră a Comisiei pentru proiecte și programe educative de câte ori a 

fost solicitată a răspuns pozitiv, îndeplinându-si toate sarcinile care i-au fost repartizate. 

- in cadrul Comisiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal 

de stat și în învățământul profesional de stat de 3 ani și înscriere a absolvenților 

claselor a VIII a în învățământul liceal de stat și în învățământul profesional de stat 

cu durata de  3 ani pentru anul școlar 2017- 2018 a fost membră și si-a dus la 

îndeplinire sarcinile care i-au fost repartizate; 

- a făcut parte din Comisia de lucru pentru revizuirea programelor școlare pentru 

ciclul gimnazial la disciplina educație tehnologică în calitate de membră. 

- a  participat la Olimpiada de Educaţie tehnologică,  faza judeţeană cu 2 eleve -  a 

obţinut la clasa a V-a mențiune,  la clasa a VI-a premiul II. 
- a  fost însoțitor pentru elevii care s-au calificat la Olimpiada de Educație tehnologică 

-  faza națională de la Arad. 

 Prof.Harja Emilia:  

- a desfasurat o activitate de ecologizare cu elevii clasei a V-a A in parcul de la Casa 

Alba- parc aflat in adoptia scolii noastre; 

 - a participat cu elevii clasei a V-a A la o expozitie de postere pe tema “1Decembrie-

Ziua Nationala aRomaniei”  

- a făcut parte din Comisia de lucru pentru revizuirea programelor școlare pentru 

ciclul gimnazial la disciplina biologie în calitate de membră. 

                -  la faza județeană a Olimpiadei de Biologie, clasa a VII-a s-au  obtinut rezultate 

foarte bune, premiul III prin Muresan Denisa si mentiune prin Finegari Emanuela si Hangea 

Diana. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3. DEZVOLTAREA DE PARTENERIATE ŞI PROIECTE EDUCAŢionale 

Prof. Triscas Ionica  

- “Lumea Profesiilor”, Parteneriat cu A.J.O.F.M. Bistriţa – Năsăud  

o  informarea şi consilierea privind orientarea şcolară şi posibila carieră a 

elevilor din clasele terminale; 

o o mai bună cunoaştere a domeniilor profesionale, a profilelor    şi 

specializărilor acestora 

- ca membră a comisiei de organizare și evaluare pentru etapa județeană a Concursului Național 

“ Educație rutieră – educație pentru viață” si-a dus la îndeplinire toate sarcinile care i-au 

revenit; 

- a participat la etapa județeană a Concursului național ” Alege este dreptul tău!” unde a 

obținut cu o elevă din clasa a VIII a premiul I cu calificare la etapa națională; 

- a finalizat activitatea “ Orientare Școlară și Profesională” din cadrul proiectului educativ ” 

Învăț pentru viață”; 

  -a  participat la Concursul Județean” Întinde mâna,  prietene!” din cadrul Calendarului 

Activităților județene 2017 unde am primit Premiul I cu un echipaj de elevi din clasele  VII 

a și a VIII a; 
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- a participat în calitate de colaborator la Concursul regional de aplicații media și 

antreprenoriat “Arbori pentru viitor”; 

 

Prof. Harja Emilia  
                           -a participat la concursul “Eco-traditii” activitate in cadrul proiectului de 

educaţie ecologică  Ecocivica , cuprins in CAEJ Bistriţa Năsăud, poziţia 12/A3 care s-a 

desfasurat la Scoala Gimnaziala nr.1, unde au participat elevii caselor a V-a A si a VI-a C; 

                           -“ Arbori pentru viitor” este Concursul regional de aplicatii media si 

antreprenoriat  organizat de catre Liceul Agricol Bistrita la care a participat cu elevi ai 

claselor a V-a; 

 

Prof .Zbanca Violeta: - a participat la scrierea proiectului depus la Electrica 

                          - a cautat parteneri pentru proiectul Erasmus 

                          - s-a implicat in pregatirea proiectului international 

                                          Erastostene 2017 

 

4. Activitatea metodico-stiintifica 

      

       Toate cadrele didactice componente ale catedrei au participat la cercurile pedagogice 

organizate pe specialități.  

  

                                                                            Responsabil,  

                                                                                               Prof. Harja Emilia 

                                     

5. COMISIA METODICĂ OM SI SOCIETATE 

 

   

COMPONENŢA: Profesori  -  dr. Dan Aurelia 

                                                -Istrate Cosmin 

                                                -Arhip Lucia 

                                                -Măgerușan Adina 

                                                -Săsărman Marinela 

                                                -Pucelean Cristina 

                                                -Bălaș Iuliu 

                                                -Arieșan Ilie 

                                                -Murza Petru 

 

1.ACTIVITATEA INSTRUCTIV EDUCATIVĂ 

 

PUNCTE TARI: 

- Planificările anuale şi semestriale au fost realizate în conformitate cu programele şcolare, 

respectând Curricumul Naţional în vigoare. 

- Adaptarea curriculumului la particularităţile sociale şi culturale ale comunităţii în care 

funcţionează unitatea de învăţământ.   
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- S-a urmărit asigurarea caracterului aplicativ-practic al proiectării didactice, fiind destinate 

ore specifice pentru aceste activităţi. 

- Respectarea reglementărilor legale în vigoare în ceea ce priveşte conţinutul şi forma 

documentelor de proiectare. 

- Întocmirea testelor predictive la nivel de catedră şi aplicarea lor a permis cuantificarea 

progresului şcolar şi adaptarea proiectării la nevoile sesizate în urma corectării acestor 

teste. 

 

PUNCTE SLABE 

 

- Timpul alocat realizării programei la disciplinele cu o oră pe săptămână este insuficient. 

- Programa foarte încărcată pentru anumite discipline. 

- Lipsa manualelor pentru disciplina Religie clasele V –VIII 

- Existența unor elevi cu dificultăți de invățare si cu probleme de disciplină. 

 

REALIZAREA CURRICULUMULUI: 

     
- Toţi profesorii din catedră au reuşit să parcurgă întreaga programă şcolară. 

- Au fost aplicate metodologii didactice active centrate pe elev şi pe grupuri de elevi, 

urmărindu-se  în mod egal activitatea independentă, dar şi lucru în echipă 

- Dintre metodele active utilizate  amintim: predarea euristică, brainstroming, ciorchinele, 

studiu de caz, stabilirea succesiunii evenimentelor, joc de rol, portofoliu.  

- În desfăşurarea lecţiilor s-au utilizat achiziţiile anterioare ale elevului şi s-a insistat asupra 

caracterului practic-aplicativ al conţinuturilor. 

- S-au utilizat mijloacele de învăţământ existente.  

- S-au recomandat în timp util manualele pentru toate clasele, aprobate de METS.  

- S-au realizat şi achiziţionat materiale didactice pentru buna desfăşurare a lecţiilor (Religie 

– Planșe reprezentative cu „Naşterea Domnului”, CD-uri, reviste, etc.) 

 

PUNCTE SLABE: 

- Lipsa manualelor pentru diciplina Religie ortodoxă – clasele V-VIII 

- Existenţa unor elevi cu dificultăţi de învăţare şi cu probleme de disciplină . 

 

REZULTATELE ÎNVĂŢĂRII  

 

           Membii comisiei s-au implicat in organizarea si desfășurarea Olimpiadei de Religie faza 

municipală care s-a desfășurat la  școala noastră. Tot in cadrul comisiei metodice au avut loc 

dezbateri având ca temă—Modalități de imbinare a metodelor tradiționale cu cele moderne. 

         In acest sens prof .Rauca Margit a susținut la clasa aVIa –B o lecție deschisă cu tema – 

Așezările ubane ale Europei. 

        Prof. Măgerușan Adina a susținut o lecție deschisă la clasa  a VI a A cu tema –Elveția. 

         

PUNCTE TARI: 

         - Numeroase premii şi menţiuni la concursurile şi olimpiadele școlare :                                       

         - Transparenţa şi ritmicitatea în notarea elevilor 

- Explicarea la începutul anului şcolar pentru fiecare clasă a standardelor de evaluare şi 

notare.  



RAPORT MANAGERIAL AN ȘCOLAR 2016 - 2017 

39  

  

- Elevii cu rezultate bune şi cei care au înregistrat progres şcoalar au fost în permanenţă 

încurajaţi, ajungând ca la final de an, mare majoritate să obţină medii cuprinse între 9 şi 

10 

- Un număr  de elevi au fost cuprinşi în proiecte şi acţiuni extracurriculare organizate de 

către catedra noastră. 

        -   Explicarea la începutul anului şcolar pentru fiecare clasă a standardelor de evaluare şi 

notare.  

 

REZULTATE  OBȚINUTE LA NIVELUL CATEDREI                                      

                                

Prof.dr. Dan Aurelia- Olimpiada de istorie  

                    -Premiul I  Etapa județeană eleva MOȚOC LORENA      

                                         Clasa aVIII- a A  

                    -Premiul al II-lea Etapa județeană eleva ZĂGREAN DIANA              

                                         Clasa aVIII-a A 

                     -Mențiune  Etapa județeană eleva COLDEA ANDREEA  

                                         Clasa aVIII –a A     

        

 Prof.Rauca  Margit     - a pregătit elevii din clasele V-VII pentru Concursul Național de 

Geografie ,, Terra ,,-faza județeană 

       Rezultate           - Concurs  Național ,,Terra,, 

                                      -Mențiune-Deac Alexandra clasa a VIa B si participare la  

                                      Etapa națională unde a obținut tot o Mențiune                                                                                                                                                                               

                                      -Mențiune –Aluaș Flaviu clasa aV-aB 

                                      -Mențiune- Finegari Emanuela Maria clasa a VII –a B  

  

Prof. SĂSĂRMAN MARINELA –Olimpiada de Religie –cultul ortodox-Etapa județeană 

                                     -Mențiune  -HANEȘ NICU SEBASTIAN clasa aVII-aA 

 

Prof. PURCELEAN CRISTINA- Concursul județean,,Urcuș spre Inviere ,, 

                                     -Premiul II- MILĂȘAN IOANA  clasa a V aC 

                                    - Mențiune -GHERMAN MATEI clasa aVIa C                  

                                     

PUNCTE SLABE: 

- Nu toţi elevii selecţionaţi în lotul de performanţă au confirmat. 

- Dificultatea constituirii lotului olimpic datorită suprapunerii datelor de organizare a 

olimpiadelor.   

- Există încă elevi cu medii mici la anumite discipline 

 

2.ACTIVITATEA EXRACURRICULARĂ SI EXTRAȘCOLARĂ 

 

PUNCTE TARI: 

- Toţi colegii din catedră au participat activ la activităţile metodice desfăşurate, implicându-

se prin susţinerea unor referate, dezbateri şi lecţii deschise. 

- Proiectarea activităţii catedrei şi derularea acestora. 

- Participarea profesorilor în comisiile de organizare şi desfăşurare a olimpiadelor şcolare 

judeţene. 
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- Participarea domnului prof. Istrate Cosmin la emisiuni radio cu caracter educativ,, Ora de 

istorie,, 

- Toti profesorii catedrei s-au implicat in activităti de ecologizare cu elevii in vederea 

deprinderilor unui comportament civilizat si un mod de viată sănătos 

- Cadrele didactice valorifică în activitatea lor experienţa participării la activităţil 

- Prof. dr. Dan Aurelia a participat impreună cu elevii clasei aVII-a A insotiti si de dirigintă 

la Casa Argintarului pentru o vizită de studiu in cadrul activității ,,Bistrița –oraș 

medieval,, 

- Prof . Istrate Cosmin  a participat la Concursul organizat de ISJ BN si Muzeul Județean 

BN , dedicat Unirii Principatelor .  

- Prof. Istrate Cosmin  a organizat impreună cu elevii clasei aVIIaC o vizită tematică la 

Centrul German din Bistrita 

- Prof, Rauca Margit a participat in două excursii la Turda  in data de 01 11. 2016, dar si la  

Suceava in data de 28.05.2017. De asemenea s-a implicat in organizarea si desfășurarea 

Concursului național de Geografie „Terra” pregătind elevii din clasa a V, a VI a si VII-a 

- Prof. Rauca Margit a participat la Simpozionul International,,Creativitate si inovare in 

predarea –invațarea istoriei și a disciplinelor socio- umane desfășurat la Bistrița  

11.11.2017 

- Profesorii de religie s-au implicat in activitățile desfăsurate in cadrul Bisericii 

- Fişă de evaluare a fost prezentată, discutată şi multiplicată pentru fiecare coleg la finalul 

anului şcolar 2016 – 2017, ceea ce a permis o evaluare obiectivă a activităţilor 

desfăşurate.  

PUNCTE SLABE: 

- Din cauza unor condiţii obiective uneori nu s-a putut realiza o comunicare mai eficientă 

între toţi membrii catedrei. 

- Activităţile extracurriculare au fost afectuate datorită programului prelungit, necesitând 

astfel un volum de muncă mult mai intens. 

 

MUNCA EDUCATIVĂ 

 

Profesorii de la catedra de istorie: prof. dr. Dan Aurelia si prof.Istrate Cosmin au organizat 

activitati dedicate zilei de 24 Ianuarie 

De asemenea prof. de istorie Dan Aurelia si Istrate Cosmin s-au implicat in calitate de membrii 

organizatori,evaluatori,propunători de subiecte in cadrul Concursului Național ,,Memoria 

Holocaustului. 

 

3 DEZVOLTAREA DE PARTENERIATE SI  PROGRAME 

 

           -Prof. Istrate Cosmin a incheiat in luna aprilie 2016 un parteneriat de colaborare cu Liceul 

Corneliu Baba din Bistrița  

- Parteneriat cu Biserica Ortodoxă „ Sfântul Ioan Botezatorul’’. Elevii au participat la 

biserică unde s-au intâlnit cu preotul având loc discuții pe teme religioase. 

-In cadrul Programului,,Scoala Altfel’’ pr. Prof. Bălaș Iuliu a explicat elevilor din clasa 

aVII -a B semnificația Sfintei Liturghi in viața unui crestin, de asemenea elevii au fost 

insoțiți de prof. Săsărman Marinela la mai multe Biserici din oraș , in vederea 

deprinderilor de respect si aceptarea a tuturor cultelor, o unitate in diversitate. 
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-Prof. Murza Petru menține o legătură cu Școala Duminicală o formă de organizare la 

nivelul Bisericii Penticostale locale 

-Prof. Arieșan Ilie  colaborează cu ASTRU-Cluj Asociația Tinerilor Uniți 

 

4.ACTIVITĂȚI METODICO ȘTIINȚIFICE 

     

          - Prof.dr Dan Aurelia  a susținut in cadrul comisiei metodice o dezbatere  cu      caracter    

interdisciplinar-Cercurile calității-promovarea  exemplelor de bună practică din activitatea 

educativă. 

-Prof. Săsărman Marinela  a sustinut un referat cu tema,, Locul si rolul religiei in 

invățământul preșcolar si primar. 

-Prof. Arieșan Ilie ,prof. Murza Petru si prof. Săsărman Marinela au participat la cursul de 

formare ,,Cadrul didactic –un profesionist in sistemul de invățământ’’ 

          - Prof . de religie au participat la Intâlnirea  Tinerilor Creștini  ce s-a desfășurat la Bistrița 

- Prof. de religie Săsărman Marinela  si Arieșan Ilie  au participat la un curs POSDRU- 

Predarea -pozitiv creativă,ciclul primar. 

 

ACTIVITATEA SPECIFICĂ ÎMPOTRIVA VIOLENŢEI 

  

O serie de activităţi au fost desfăşurate cu referire la acest subiect, mai ales de psihologul 

sc 

         -Prof. Istrate Cosmin s-a implicat in diferite activităti / dezbateri la nivelul clasei in ceea ce 

priveste nondiscriminarea. Crearea si determinarea  respectului reciproc indiferent de statutul 

social, religie  pentru o bună colaborare intre elevi. 

 

PROPUNERI/SUGESTII PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII 

 

 - Dotarea cabinetului de istorie- geografie cu video- proiector , ecran de proiecție, cărți , 

atlase materiale care să intre in dotarea cabinetului ,acces la internet prin intermediul unui laptop. 

 

        Raport întocmit de: 

             Prof. Săsărman Marinela 

 

6.COMISIA „ARTE ȘI SPORT” 

   

1.Activitatea instructiv educativă. (Planificarea și parcurgerea materiei, aprecieri 

despre tipurile de evaluări abordate, frecvența notării, rezultate -în tabel centralizator, dacă este 

posibil-, teze, utilizarea manualelor, auxiliarelor didactice, laboratoare și cabineteetc.) 

- planificarile au fost intocmite conform cerintelor programei scolare si  metodologiei in vigoare , 

au fost prezentate conducerii scolii in termenele stabilite pentru avizare, 

- materia a fost parcursa conform planificarii iar evaluarea elevilor s-a facut pe grupe sau 

individual la 4-5 saptamani( desen, muzica),  la  incheierea predarii unei unitati de invatare 

(ed.fizica) conform baremurilor stabilite la nivelul catedrei, 

- a fost efectuat instructajul pentru protectia muncii la toate clasele si a fost terrminat controlul 

medical anual al elevilor (ed, fizica) 
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- in procesul instructiv educativ au fost folosite manualele de specialitate (desen, muzica), iar ca 

auxiliare didactice: CD-uri,CD-playuri, partituri (muzica) cabinetul de desen, laptop-ul si albume 

(desen),iar la educatie fizica, s-a folosit la maxim baza materiala si materialele didactice 

existente. 

 

2. Activitatea extracurriculară și extrașcolară.(activitatea de 

performanță/recuperare, concursuri, articole la revista școlii sau alte publicații ale c.d./elevi, 

vizite, excursii tematice, etc.) 

Prof. Boncea Ionut 

1. Concert de colinde in cadrul scolii. 

2. Referat in  cadrul Comisiei metodice cu tema: “ Utilizarea artei, muzicii si a sportului in 

invatare. (sem II) 

Prof. OrosAlina 

1. OCTOMBRIE : "Scary skin on Halloween" _ Expozitie ( masti, facepainting, desene, 

lampadare) 

2. NOIEMBRIE : SaptamanaEducatieiGlobale : " Sanatate in comunitate" - expozitie: 

Panou- lucrare comuna a elevilor claselor 6-7-8 

3. DECEMBRIE : Christmas Time : expozitie "Bradul altfel"  

4. Targ de martisor “ Bucuria Primaverii”-partener- CAES- Primaria Bistrita 

5. Targ de martisor cu vanzare – Sc. Gim. “Lucian Blaga”- CAES. 

6. “Alege, este dreptul tau” – etapa jud. – CAEN 

7. “Mesajul meu antidrog “– etapa jud – CAEN 

8. “Carnaval de poveste “– participare- Primaria Bistrita. 

9. Ziua educatiei – Activitati – CAEJ 

10. “Intinde mana prietene “– SNAC – CAEJ 

11. Educatie rutiera – Educatie pentru viata- voluntar – etapa jud.- CAEN 

Prof. Pascu Dorina 

1. O.N.S.S. –Campionatul scolilor gimnaziale - SAH– etapa pe scoala 

2. Runfest - Crosul „Gabriela Szabo”, etapa jud. -participare 

3. Campionatul de atletism al scolilor gimnaziale – clasele III-IV- patricipare 

4.  Organizarea unor activitati sportive in cadrul proiectului “SPORT CONTRA 

DROGURI” 

Prof. Szabo Ana 

1. O.N.S.S. –Campionatul scolilor gimnaziale - SAH – etapa pe scoala 

2. Cupa „Mos Nicolae” -etapa municipala - handbal fete – LOC IV 

      3. O.N.S.S. Campionatul Sc. Gim.- Sah - etapa municipala pe echipe, participare si 

organizare,  Loc II. 

      4. ONSS- sah- participare- Locul V 

       5. Participare si organizarea fazei pe municipiu a concursului de SAH in cadrul “CUPEI 

LIONS”si obtinerea locului II atat la fete cat si la baieti;  

     6. Participare si organizarea fazei pe judet a concursului de SAH in cadrul “CUPEI  LIONS”si 

obtinerea locului IV atat la fete cat si la baieti; 

      7. ONSS- Participare la faza judeteana de Tetratlon atletic scolar - Mentiune  
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       8.  Participare la faza municipal a campionatului de fotbal cls.V-VIIIin cadrul O.N.S.S –loc 

IV; 

      9. Participare la faza judeteana de atletism clasele I-IV in cadrul O.N.S.S. la proba: 50m: – 

locul II - baieti;  

                 - locul V – fete; 

Si proba de 600 m: - locul II – baieti; 

                                - locul IV – fete 

    10.. „Ziua fara autoturism”-organizat de Primaria Bistrita- tenis cu piciorul 

                              Locul I – cls. VII-VIII- 

                   Locul II - cls. V-VI 

     11. Participare la RUNFEST-GABRIELA SZABO 2017; 

     12.Participare la CUPA “MOS CRACIUN” cu echipa de handbal – fete  - loc IV; 

      13. Participare la concursul de atletism - “STAFETA EUROPEANA”, organizat cu ocazia “9 

MAI – ZIUA EUROPEI” si obtinerea locului II; 

       14. Organizarea unor activitati sportive in cadrul proiectului “SPORT CONTRA 

DROGURI”; 

        15. Organizarea unor activitati in cadrul proiectului de EDUCATIE RUTIERA; 

         16. Implicare impreuna cu elevii clasei la care sunt diriginta in proiectul “APA SI IGIENA 

SANITARA” ; 

17.Organizarea competitiilor sportive in saptamana “SCOALA ALTFEL”; 

 18 Organizarea unei excursii impreuna cu colegii Istrate Cosmin si Ordace Corina, la 

sfarsitul anului scolar. 

  19. Organizarea activitatilor sportive in cadrul parteneriatului incheiat intre Gradinita cu 

Program Prelungit nr. 2 si scoala noastra. 

 

Prof. Nagy Desideriu 

1. Cros Memorial „Maria Cioncan” 

- Locul II Petrut Anne Marie – aV-a A 

- Locul III Grozav Andreea – aV-a A 

2. Cupa „LUCIAN BLAGA” – handbal fete – cls. V-VI 

3. Cupa „LUCIAN BLAGA” – fotbal baieti – cls. V-VI 

4. Cupa „Mos Nicolae” – Memorial „N. Lipan”- Locul I- Petrut Anne Marie 

5. Cros individual-cls. V-VIII, etapa jud. –Loc I- Petrut Anne-Marie cls. aV-a, A(1200m) 

6. Runfest- Crosul G. Szabo” – etapa jud. Loc X- Petrut Anne-Marie, V. A(200m) 

3.Dezvoltarea de parteneriate și proiecte educaționale.(se vor enumera și face 

referiri despre parteneriate și proiecte legate de disciplinele predate,ale membrilor catedrei, 

individual sau în comun, nu cele care se raportează de consilierul educativetc.). 

Prof. Nagy D. – Parteneriat cu Sc. Gimn, nr. 1 Bistrita- „Sanatosi prin sport” pe perioada 

2016/2018 

Prof. Oros A. – Parteneriat Asociatia „Aripi de copil” – proiect- „Deschide-ti inima” 2015 

Prof. Szabo Ana – Parteneriat cu „Casa Ema” 

- Parteneriat cu Asociatia SolMentis 

  - Parteneriat cu Gradinitia nr. 2 

 -Parteneriat Asociatia „Aripi de copil” – proiect- „Deschide-ti inima” 2015 
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Prof. Pascu Dorina - Parteneriat cu Moonlight Club– Bowling 

                                   - Parteneriat cu liceul sportiv Bistrita 

4.Activitatea metodico-științifică. (participare la cercuri pedagogice, 

responsabilități de organizare, perfecționarea prin grade,orice curs sau formă de perfecționare, 

etc.) 

Prof. Boncea I. 
 Referat in  cadrul Comisiei metodice cu tema: “ UTILIZAREA  ARTEI,  MUZICII SI 

SPORTULUI IN INVATARE” (sem II) 

 

Prof. Orors A. 

- Membră in: Comisia pentru orar  

- Comisia de estetizare a scolii 

Prof. Nagy D. 

- Referat in cadrul Comisiei Metodice „ OLIMPISMUL SI MISCAREA OLIMPICA” 

- Responsabil Comisia pentru orar 

- Membru în :-  C.A. 

                    -  Comisia Sportului Scolar 

                    -  Comisia de casare, de clasare si valorificare a materialelor rezultate 

                    -  Comisia pentru inchiriere spatii 

                    - Comisia de inventariere 

- Comisia de securitate si sanatate in munca și pentru situatii de urgență 

-Secretar C.P. 

- Secretar Asociatia Sportiva”L. Blaga” Bistrita 

- Coordonator practica pedagogica-studenti la UBB- Colegiul Bistrita- educatie fizica si 

sport. 

 

Prof. Pascu D. 

- Responsabil  de catedră 

 - Membră in:  - Comisia Sportului Scolar 

- Comisia de Disciplina 

- Comisia ECO-Scoala 

- Comisia O.S.P. 

- Referat in cadrul comisiei metodice „PROCESAREA INFORMATIEI IN SPORTUL DE 

PERFORMANTA” (sem I) 

Prof. Szabo A. 

Membra in: - Comisia de inventariere 

                   - Comisia pentru aplicarea programului „Lapte si corn”si alte programe 

guvernamentale sau judetene de ajutor comun 

                   - Comisia Sportului Scolar 

                   - Comisia pentru proiecte si programe educative 

- Participare la Cercul pedagogic - IAN. 2017 
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- Referat in cadrul Comisiei metodice- „EDUCAREA COPILULUI DIFICIL PRIN SPORT 

„ ( sem II) 

- Responsabil de catedra : ianuarie, februarie, martie, aprilie. 

- Membra a Comisiilor de:  Atletism si de Sah la nivel judetean.(ISJBN) 

  

5. Managementul  carierei si al dezvoltarii profesionale. 

 
- Prof. Szabo Ana  
- Cursurile de perfectionare cu temele: “Invatand sa traim impreuna”  

                                                            “Tehnici de integrare eficientă a copiilor cu 

dificultăți de învățare” 

- Inspectii pentru obtinerea gradului II.  Examen gradul II. 

    

6. Activitatea din școală.(Orice latură din activitatea generală sau punctuală  neglijată, 

evitată, omisă sau desfășurată necorespunzător/ineficient. Colegii sunt rugați să le 

semnaleze și eventual să facă sugestii. Minim 3 x nr. membri în comisie). 

Prof. Orors A. 

Expozitii interne:   - „Sarbatorile de iarna” 

- „Halloweeen” 

Prof. Pascu D. 

1. Cerc de volei fete si baieti 

Prof. Pascu si Szabo 

Meciuri de fotbal (B) si handbal (F) intre clasele VIII A-prof. Szabo si VIII C-prof. Pascu 

D. 

Pregatire suplimentara neremunerata - handbal 

Probleme neglijate: 

- Nu au fost achizitionate materialele cerute la inceputul anului scolar (ed. 

fizica) 

- Lipsa materialelor si a dotarii atelierului de desen. 

 

Resp. comisie 

        Prof. Pașcu Dorina 

 

7. COMISIA INTERNĂ DE EVALUARE CONTINUĂ A ELEVILOR CU CES 

 

Membrii comisiei: 

      -Profesor consilier şcolar - Petruţ Andreea 

      -Profesor de sprijin pentru ciclul primar – Mureşan Crina 

      -Profesor de sprijin pentru ciclul gimnazial – Ţăgorean Bianca 

 

1. Activitatea instructiv-educativă: 
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-toţi membrii comisiei şi-au îndeplinit sarcinile conform fișei postului, specifice fiecărei 

discipline (logopedie, consiliere, învăţământ special); 

-s-au testat copiii cu C.E.S. din punct de  vedere psihologic (prof. Petruţ Andreea); 

-s-au întocmit dosarele elevilor cu dificultăţi de învăţare în vederea obţinerii 

certificatelor de orientare şcolară (prof. Țăgorean Bianca şi prof. Mureşan Crina); 

-s-au întocmit PIP-urile copiilor cu CES, planurile de servicii individualizate, contractele 

cu familiile copiilor cu CES (prof. Țăgorean Bianca şi prof. Mureşan Crina); 

-s-a realizat intervenția terapeutic-recuperatorie în concordanță cu diagnosticul logopedic 

al elevilor aflați în terapie (prof. Alina Melian); 

-s-a realizat evaluarea periodică a progreselor realizate de elevii aflați în terapie 

logopedică și s-a reproiectat activitatea de intervenție în funcție de evoluția fiecărui elev 

în parte (prof. Alina Melian); 

- la sfârşitul semestrului al II -lea 90,54 % dintre copiii cuprinşi în terapia logopedică şi-

au corectat tulburările de limbaj, 9,46 % şi le-au ameliorat (prof. Alina Melian). 

 

2. Activitatea extracurriculară şi extraşcolară/ Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte 

educaţionale 

 participarea la acţiuni de informare şi consiliere logopedică în unităţile preşcolare 

arondate circumscripţiei logopedice  (Melian Alina); 

 Asistent Simulare la Evaluarea Naţională 2017,  proba  “Limba şi comunicare” la 

clasa a VIII-a  (13 martie 2017) (Melian Alina); 

 Evaluator  în Comisia pentru evaluarea psihosomatică a copiilor în vederea 

înscrierii în învăţământul primar (februarie-martie, 2017) (prof. Melian Alina); 

 Evaluator în Comisia pentru orientarea şcolară şi profesională a copiilor cu 

cerinţe educative speciale (COSP) – la nivelul CJRAE BN (Melian Alina) 

 

 Evaluator  în Comisia pentru evaluarea psihosomatică a copiilor în vederea 

înscrierii în învăţământul primar (februarie-martie, 2016) (Petruţ Andreea); 

 Parteneră în proiectul şcolar anual “STOP BULLYNG-ULUI! – SPUNE NU 

INTIMIDĂRII!”, proiect realizat în colaborare cu I.S.J. Cluj şi C.J.R.A.E. Cluj, în 

cadrul căruia s-a participat la concursul de creaţie artistică şi se publică articol în 

cadrul simpozionului din cadrul proiectului (Petruţ Andreea); 

 Proiect “Cariera mea incotro?” parteneriat C.J.R.A.E. B-N și C.J.R.A.E. 

Dâmbovița (Petruţ Andreea); 

 Concurs național de consiliere școlară prin artterapie “Exprimă-te liber – 

Managementul conflictelor” parteneriat C.J.R.A.E. B-N și C.J.R.A.E. Sălaj (Petruţ 

Andreea); 

 „Mesajul meu special” – Simpozionul elevilor în cadrul proiectului educațional 

realizat de C.J.R.A.E. – B-N și inclus în CAEJ 2017 (Petruţ Andreea); 

 Proiect clasele a VII-a și a VIII-a „Deciziile determină destinul” (Petruţ Andreea); 

 Finalizare proiect ”Necenzurat” (mai, 2017) (Petruţ Andreea); 

 

 

 Administrator Test la Evaluarea Naţională 2017,  probele  “Limbă şi comunicare” 

și „Matematică și științe” la clasa a VI-a B (mai, 2017) (Ţăgorean Bianca); 

 Asistent la simularea EN 2017 la clasa a VIII-a (martie, 2017) (Ţăgorean Bianca); 
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 Asistent extern la Examenul de certificare a competențelor profesionale de nivel 4 

(prelucrarea lemnului) la Grup Școlar Forestier – Bistrița (mai, 2017) (Ţăgorean 

Bianca); 

 Activități în sala festivă a Școlii gimnaziale „Lucian Blaga” – Bistrița, organizate 

în colaborare cu Rotary Bistrița – Educația privind apa și igiena sanitară (clasa a 

VIII-a C, martie, 2017) (Ţăgorean Bianca); 

 Activitate județeană inclusă în SNAC „Comunicarea prin artă” în pădurea 

Schullerwald (iunie, 2017) (Ţăgorean Bianca); 

 

 Proiect educativ CAER „Întoarcerea la tradiții” – parteneriat cu Școala 

gimnazială „Ion Agârbiceanu” – Cluj-Napoca (februarie, 2017) (Mureşan Crina); 

 Proiect „Povestea călătoare” – parteneriat cu Asociația „Povestașii” (februarie, 

2017) (Mureşan Crina);  

 Proiect „Inimi pentru inimi” – parteneriat cu CSEI Lacrima (februarie, 2017) 

(Mureşan Crina); 

 Participare lansare proiect „ Educația privind apa și igiena sanitară”, organizat la 

Școala gimnazială „Lucian Blaga” de către Cluburile Rotary Bistrița, Rotary 

Năsăud și Bistrița Nosa (martie, 2017) (Mureşan Crina); 

 Participare proiect „Mobilitate international pentru educație și formare 

profesională” – simpozion metodico-științific internațional pe teme de educație – 

lucrare în cadrul proiectului „Învățământul românesc actual” (aprilie, 2017) 

(Mureşan Crina); 

 Implicare în desfășurarea activităților prevăzute în cadrul progamului „Școala 

altfel” la ciclul primar – colaborare cu clasa a III-a B în proiectul „Ziua educației” 

(mai, 2017) (Mureşan Crina); 

 Implicare în proiectul şcolar anual “STOP BULLYNG-ULUI! – SPUNE NU 

INTIMIDĂRII!”, proiect realizat în colaborare cu I.S.J. Cluj şi C.J.R.A.E. Cluj 

(Mureşan Crina); 

 Proiect “Cariera mea incotro?” parteneriat C.J.R.A.E. B-N și C.J.R.A.E. 

Dâmbovița (Mureşan Crina); 

 Concurs național de consiliere școlară prin artterapie “Exprimă-te liber – 

Managementul conflictelor” parteneriat C.J.R.A.E. B-N și C.J.R.A.E. Sălaj 

(Mureşan Crina); 

 „Mesajul meu special” – Simpozionul elevilor în cadrul proiectului educațional 

realizat de C.J.R.A.E. – B-N și inclus în CAEJ 2017 (Mureşan Crina); 

 Președintele Comisiei de Simulare a Evaluării Naţionale 2017, clasa a VIII-a 

(Mureşan Crina); 

 Sponsorizări: olimpiada de matematică clasa a IV-a 180 RON; premierea elevilor 

300 RON (Mureşan Crina); 

 

Activitatea metodico-ştiinţifică 

 

 Participări la activităţile comisiilor metodice din Şcoala gimnazială „Lucian Blaga” 

(Comisia internă de evaluare continuă) şi din cadrul Centrului logopedic interşcolar 

Bistriţa-Năsăud (Melian Alina); 

 Participare la activităţile Cercului pedagogic din cadrul CJRAE BN  

(9 iun. 2017) (Melian Alina); 
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 coordonarea metodologică a profesorilor logopezi din învăţământul de masă la nivelul 

judeţului Bistriţa-Năsăud (prof. Alina Melian – coordonator Centrul Logopedic 

Interşcolar B-N); 

 întocmirea rapoartelor semestriale şi anuale în cadrul: 

        - Comisie interne de evaluare continuă  - Şcoala gimnazială „Lucian Blaga” –Bistriţa 

(prof. Alina Melian); 

         - Centrului Logopedic Interşcolar Bistriţa-Năsăud (prof. Alina Melian); 

        -  Comisiei metodice a C.L.I. B-N (prof. Alina Melian) 

 

 Susținerea referatului: „Rolul și necesitatea profesorului de sprijin în cadrul școlii” în 

cadrul Comisiei metodice a Comisie interne de evaluare continuă – Școala gimnazială 

„Lucian Blaga” – Bistrița (martie, 2017) (Ţăgorean Bianca); 

 Participare la Comisiile metodice ale profesorilor itineranti din Bistrița (Ţăgorean 

Bianca); 

 Participare la Cercul pedagogic al profesorilor itineranti de la Beclean (iunie, 

2017)(Ţăgorean Bianca); 

 

 Master „Comunicare și relații publice” Universitatea Ecologică București – Facultatea 

Științele Comunicării (Mureşan Crina); 

 Susţinerea referatului: „Rolul și necesitatea învățătorului de sprijin în cadrul școlii” în 

cadrul Comisiei metodice a Comisie interne de evaluare continuă – Școala gimnazială 

„Lucian Blaga” – Bistrița (mai, 2017) (Mureșan Crina); 

 Participare la Cercurile pedagogice ale directorilor, alternativei educaționale Step 

by Step și învățătorilor / profesorilor itineranți (Mureșan Crina); 

 

Coordonator, 

prof. logoped Alina Melian 

 
F. RAPORTUL DIFERITELOR COMPARTIMENTE NEDIDACTICE 

 

1. RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA BIBLIOTECII 

 

       In anul scolar 2016-2017 au fost indeplinite obiectivele propuse prin planul de activitati al 

bibliotecii, cum ar fi: 

- Inscrierea elevilor la biblioteca 

- Popularizarea serviciilor bibliotecii 

- Antrenarea elevilor in lectura scolara 

- Asigurarea si gestionarea manualelor scolare (comanda, distribuire, preluare, predare, 

depozitare) 

- Intocmirea listelor de lecturi pe clase 

- Achizitii de carte (catalogare, inregistrare, indexare, prelucrare) 

- Inregistarea fondului de carte in format electronic 

- Inventarierea fondului de carte, casare. 

- Asigurarea unui spatiu adecvat, modern, curat si aerisit cu un mobilier special pentru 

C.D.I. 
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                  La 31 decembrie colectiile bibliotecii se prezinta astfel; 

- Fond de carte existent 15201 volume. 

- Achizitii facute in anul 2016 - 183 volume,in valoare de 1988,54 lei 

- Elevi inscrisi 613 si 64 de cadre didactice si didactic auxiliar 

- Numar total utilizatori 657 

- Numar vizite la biblioteca(frecventa)5160 

- Numar documente consultate 10230 

-            Impreuna cu invatatorii, dirigintii si cadrele didactice ale scolii au fost organizate 

activitati literare si culturale conform planului de activitati al bilbiotecii omagiindu-se 

marii scriitori ai literaturii romane, istorici,oameni de stiinta, poeti. 

-           S-au organizat activitati complexe pentru sarbatoarea Zilei Nationale a Romaniei-

``Sunt mandru ca sunt roman`` Sarbatorile de iarna, Zilele martisorului, Zilele 

pamantului, Ziua bibliotecarului si a poeziei, Ziua copilului. Saptamana altfel- Sa stii mai 

multe , sa fii mai bun.Am prezentat liste cu noutatile intrate in biblioteca si am realizat 

recenzii de carte, recitaluri de poezie, expozitii,simpozioane,programe artistice si diferite 

proiecte cu cadrele didactice din scoala-Proiectul ‘‘Parada anotimpurilor, Proiectul Casuta 

cu povesti, Cartile prietenele mele, Nocturna bibliotecii‘‘(a se vedea planul de activitati) 

-         Cu sprijinul cadrelor didactice am reusit recuperarea tuturor volumelor imprumutate 

de elevi la sfarsitul anului scolar. 

             Pentru anul 2016-2017, mi-am propus sa realizez o mai buna colaborare cu toate 

cadrele didactice,sa ma implic in mai multe proiecte educationale si sa atrag un numar cat mai 

mare de elevi la biblioteca.  

                                                            BIBLIOTECAR, 

                                                                              CLAPA MARIA 

 

2. RAPORTUL CONTABILITĂȚII 

 

SITUATIA CHELTUIELILOR MATERIALE  DIN BUGETUL LOCAL 

AN SCOLAR  2016 - 2017 

-    CHELT.  CU  UTILITATI ( energie electrica, termica, apa, canal, salubritate ) = 297.442 LEI     

-    CHELT.PRIVIND MAT.CURATENIE = 3.427 LEI               

 -   CHELTUIELI PRIVIND  NAVETA CADRE DIDACTICE   =  6.835 LEI 

 - PRESTARI SERVICII  (mat.intretinere, reparatii, revizii  si intretinere xeroxuri si 

calculatoare,abonamente BGS, program legislatie, achizitie tonere xerox, etc.)  = 24.573 LEI                                                                                               

 -   FURNITURI BIROU ( hartie , cataloage, carnete, condici prezenta. registre, etc.) = 4.931 LEI 

 -   ABONAMENTE  TELEFONIE FIXA, MOBILA, INTERNET = 4.460 LEI 

 -   CARTI BIBLIOTECA = 2.000  LEI 

 -   OBIECTE DE INVENTAR(mobilier scolar, scaune elevi, xerox )  = 9.593  LEI 
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 -  ALTE SERVICII SI MATERIALE DE  INTRETINERE ( verificare prize,fise PSI,servicii 

medicina muncii, materiale de intretinere si curatenie din  fond handicap, abon.publicatii, servicii 

paza  gardian ,analiza risc si securitate la incendii, curatat cos fum , etc.)  = 63.375  LEI 

 -  REPARATII CURENTE (igenizari sali de clasa si grupuri sanitare elevi - Scoala Lucian Blaga 

si Scoala Prima Sigmir, raschetat si lacuit parchet sali de clasa, materiale instalatii sanitare sala 

sport ) = 39.606 LEI 

-  PREGATIRE PROFESIONALA  ( cursuri   perfectionare cadre didactice) = 820 LEI 

-  PROTECTIA  MUNCII ( incarcare,verificare si inlocuire stingatoare, echipament PSI)= 4.190 

LEI  

-  NORMA HRANA, CAZARMAMENT ELEVI CU C.E.S. =69.589 LEI 

-  BURSE ELEVI = 15.000 LEI 

- TOTAL CHELTUIELI  -  AN ŞCOLAR  2016-2017 =  545.841  LEI 

 

SITUATIA  CHELTUIELILOR  MATERIALE DIN  VENITURI PROPRII 

   AN ŞCOLAR  2016 - 2017 

 

• PRESTARI SERVICII  SI MATERIALE DE INTRETINERE 

• (suport tavan pt.videoproiector,materiale de intretinere )  =   2.800  lei 

•  OBIECTE DE INVENTAR (videoproiector, scune elevi ,masa elevi ) = 3.000 LEI 

• TOTAL CHELTUIELI  -  AN ŞCOLAR  2016-2017 = 5.800  LEI 

 

      Contabil șef 

      Tănase Laura 
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